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EDITORIAL

Διεθνοποίηση,  
ένα ρίσκο που αξίζει
Παρότι ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα έχει ση-

μειώσει θεαματική αύξηση τα τελευταία δέκα χρόνια, το μέγεθός του 

δεν μπορεί να συγκριθεί με τους αντίστοιχους τζίρους-μαμούθ των 

άλλων χωρών στην ευρωπαϊκή ένωση, της Ασίας και της Αμερικής.

Προκαλεί κατά συνέπεια μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι το μεγαλύ-

τερο μέρος των ελλήνων διαδικτυακών εμπόρων καθώς και οι ελληνι-

κές μάρκες βρίσκονται ακόμα σε χειμερία νάρκη, αγνοώντας όχι μο-

νάχα ότι η δραστηριοποίηση στις ξένες αγορές αποτελεί για αυτούς 

ένα κερδοφόρο πεδίο επιχειρηματικότητας, αλλά και ότι δεν υφίστα-

ται μηχανισμός προστασίας της εγχώριας αγοράς καθώς ολοένα και 

περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού εισβάλλουν 

στην ελληνική αγορά.

Βέβαια, η διεθνοποίηση δεν είναι απλώς μια πολλά υποσχόμενη 

τάση, αλλά και μια πρόκληση που πολλοί έμποροι υποτιμούν, κα-

θώς δεν υπάρχει εγγυημένη συνταγή για την επιτυχία και καμία κα-

θολική βέλτιστη πρακτική – κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά και 

κάθε χώρα λειτουργεί διαφορετικά. Ωστόσο διαπιστώνουμε ότι πολ-

λοί έμποροι δε συμμορφώνονται με τα παραπάνω, με αποτέλεσμα 

να καταβάλλουν βαρύτατο τίμημα. Όποιοι έμποροι, λοιπόν, θέλουν 

να διεκδικήσουν με αξιώσεις μερίδιο από την παγκόσμια αγορά του 

ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να σχεδιάσουν τη διείσδυσή τους 

στις ξένες αγορές πολύ προσεκτικά. 

Το παρών Whitepaper του neoecommerce.gr έχει ως στόχο την ευ-

ρύτερη κατανόηση του θέματος σχετικά με τις εναλλακτικές διεθνο-

ποίησης των ηλεκτρονικών καταστημάτων και των brands, προσφέ-

ροντας παράλληλα ενδιαφέροντα στοιχεία για τις ανάγκες των ξένων 

καταναλωτών, αλλά και για τον τρόπο προσέγγισης και λειτουργίας 

των διεθνών αγορών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ευστάθιος Ιντζεΐδης, MBA
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Ασχέτως εάν πράγματι ο τζίρος του διεθνούς ηλε-
κτρονικού εμπορίου αγγίξει το ποσό των 3,5 τρισεκα-
τομμυρίων ευρώ το έτος 2020, το σίγουρο είναι ότι 
οι καταναλωτές θα συνεχίζουν να αγοράζουν ολοένα 
και περισσότερο αγαθά μέσω του διαδικτύου – από 
ρουχισμό και ηλεκτρονικές συσκευές μέχρι έπιπλα και 
τρόφιμα. Μοχλός ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Εμπο-
ρίου είναι η ολοένα μεγαλύτερη αύξηση των τακτικών 
διαδικτυακών καταναλωτών καθώς επίσης και η περαι-
τέρω επέκταση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο των μέχρι 
πρότινος χαμηλής διείσδυσης διαφόρων κατηγοριών 
αγαθών (π.χ. έπιπλα και είδη σούπερ μάρκετ).

Ένας λόγος για αγορές από τρίτες χώρες είναι η ανεύ-
ρεση καλύτερων τιμών-προσφορές στα προϊόντα, ακο-

λουθούμενος από την πρόσβαση σε είδη μη διαθέσιμα 
στη χώρα τους, ενώ η δυναμική των διεθνών αγορών 
είναι τεράστια.

Παρακάτω ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

•  Κίνα: Στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, η αξία του 
ηλεκτρονικού εμπορίου το 2018 θα ξεπεράσει τα 
1,12 τρισεκ. δολάρια περίπου. Μονάχα την «Ημέρα 
των Εργένηδων» ή αλλιώς «Singles Day», η Alibaba 
κατέγραψε σε πωλήσεις το ποσό ρεκόρ των 25,4 δισ. 
δολαρίων. H δε ενασχόληση με το διασυνοριακό ηλε-
κτρονικό εμπόριο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα 
σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα παγκοσμίως, 
καθώς η αξία του Cross-Border eCommerce ανέρ-
χεται στα 100 δισ. ευρώ. Περίπου 125 εκατ. κινέζοι 

Διασυνοριακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο  
– Η ελπίδα δισεκατομμυρίων

Εικόνα 1 Η ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου σε σύγκριση με τις διεθνείς αγορές

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ B2C ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Πηγή: INTZEIDIS Consulting
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καταναλωτές, ήτοι το ¼ των διαδικτυακών χρηστών 
της, πραγματοποιεί online αγορές μέσω του διασυ-
νοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. 

•  ΗΠΑ: Το 79% των καταναλωτών πραγματοποιεί 
online αγορές, ενώ περίπου το ήμισυ εκ αυτών πραγ-
ματοποιεί αγορές και από ξένα e-Shops. 

•  Λατινική Αμερική: Η αξία του ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου ανέρχεται στα 60 δισ. δολάρια περίπου, ενώ το 
2021 ο τζίρος των ηλεκτρονικών αγορών B2C αναμέ-
νεται να φτάσει τα 118 δισ. δολάρια, εμφανίζοντας 
τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης παγκοσμίως. 

•  Νότια Κορέα: Τo μερίδιο των ηλεκτρονικών αγορών 
στην αγορά του λιανεμπορίου τροφίμων στην παρα-
πάνω χώρα ξεπερνά το 20%.

Δε χρειάζεται βέβαια να κοιτάξει κάποιος τόσο μακριά. 
Και η Ευρώπη προσφέρει τεράστιες δυνατότητες, κα-
θώς το 54% των ευρωπαίων online καταναλωτών έχει 
πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια αγορά σε ξένα 
ηλεκτρονικά καταστήματα. Κατά μέσο όρο, οι 2 στις 
10 αγορές των online- καταναλωτών που έχουν ήδη 
πραγματοποιήσει αγορές από ξένες ιστοσελίδες, γίνο-
νται από εμπόρους με έδρα το εξωτερικό. 

Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους πραγμα-
τοποιούν τουλάχιστον μια ηλεκτρονική αγορά μηνιαί-
ως, ενώ τα ηνία του ηλεκτρονικού εμπορίου κατέχουν 
η Αγγλία και η Γερμανία. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι 
το γεγονός ότι το 86% των συνολικών ετήσιων διαδι-
κτυακών αγορών πραγματοποιούνται από τους τακτι-
κούς αγοραστές (heavy buyers), οι οποίοι αντιπροσω-
πεύουν το 1/3 των online καταναλωτών στην Ευρώπη.

Ο ρουχισμός αποτελεί τη δημοφιλέστερη κατηγορία 
online αγορών, καθώς το 46% των Ευρωπαίων online 
καταναλωτών αγοράζει ρούχα μέσω του διαδικτύου. 
Μάλιστα σε Ολλανδία και Γερμανία, οι διαδικτυακές 
αγορές σε είδη ρουχισμού αντιπροσωπεύουν, αντί-
στοιχα, το 26,7% και το 24,4% των συνολικών αγορών 
(online και offline). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κα-
τηγορία των βιβλίων, ενώ στη τρίτη θέση ακολουθεί 
η κατηγορία των υποδημάτων. Ενδιαφέρον έχει το 
γεγονός ότι τα προϊόντα ομορφιάς και υγείας βρίσκο-

νται στην τέταρτη θέση κατάταξης, ενώ τα είδη σου-
περμάρκετ και η κατηγορία των τροφίμων βρίσκονται 
αντίστοιχα στη 13η θέση και 14η θέση της κατάταξης.

Μάλιστα, οι ξένες αγορές είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, 
καθώς η μέση αξία καλαθιού αγορών σε διάφορες ξέ-
νες αγορές είναι αρκετά μεγαλύτερη σε ετήσια βάση, 
από ό,τι η αντίστοιχη στην ελληνική αγορά.

Η ελληνική πραγματικότητα
Με τζίρο ηλεκτρονικού εμπορίου προϊόντων και υπη-
ρεσιών για το 2017 που ανήλθε μόλις σε 4,5 – 5 δισ. 
ευρώ σύμφωνα με το ELTRUN, επιβάλλεται στους έλ-
ληνες εμπόρους η δραστηριοποίηση και πέρα των ελ-
ληνικών συνόρων. Αυτό μάλιστα είναι αναγκαίο ακόμη 
περισσότερο, καθώς εδώ και καιρό παρατηρούμε ότι 
εκτός από τις πλατφόρμες της Amazon και της Alibaba, 
και άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα με τζίρο δισεκα-
τομμυρίων «κλειδώνουν» τις παγκόσμιες αγορές και 
τους επιμέρους κλάδους του εμπορίου, ενώ παράλλη-
λα αυτά εισβάλλουν στην ελληνική αγορά. 

Δυστυχώς, όμως, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό επιχει-
ρείν δεν έχει ενσωματωθεί στην στρατηγική των ελλή-
νων εμπόρων, καθώς σύμφωνα με μια κοινή έρευνα 
του neoecommerce.gr με το ELTRUN, μόνο 2 στους 10 
εμπόρους και παρόχους υπηρεσιών προωθούν ενεργά 
τις πωλήσεις τους στις αγορές του εξωτερικού. Οι έλ-
ληνες έμποροι δεν έχουν κατανοήσει ότι η διεθνοποί-
ηση μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί μονό-
δρομο για την πρόοδό τους, ενώ οι συμμετέχοντες σε 
αυτό εκτίθενται σε ένα έντονα διεθνές ανταγωνιστι-
κό περιβάλλον, καθώς το διασυνοριακό ηλεκτρονικό 
εμπόριο δεν προσφέρει μονάχα ευκαιρίες για ελληνι-
κά eShops, αλλά και για τα ηλεκτρονικά καταστήματα 
του εξωτερικού. Προπάντων μέσω των πλατφορμών 
όπως Amazon, Alibaba, eBay και Wish, διάφοροι μικροί 
έμποροι από κάθε γωνία του κόσμου κάνουν την εμ-
φάνισή τους στην ελληνική αγορά. 

Η Κίνα είναι η πρώτη προτίμηση των ελλήνων αγο-
ραστών, όπως προκύπτει από την παγκόσμια έρευνα 
της Διεθνούς Ένωσης Φορέων Πιστοποίησης Προσω-
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πικού (IPC) για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η δεύτερη 
μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη συγκεντρώνει πο-
σοστό 45%, ενώ ακολουθούν οι Βρετανία με 22% και 
οι ΗΠΑ με 9%. Μάλιστα, το 14% των ελλήνων online 
καταναλωτών που πραγματοποιούν αγορές από ξένα 
e-Shops, πραγματοποιεί εβδομαδιαίως αγορές από ξέ-
νες ιστοσελίδες. 

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται και από την 
υψηλή δημοφιλία των κινεζικών εφαρμογών (Apps) ηλε-
κτρονικού εμπορίου, από τους έλληνες καταναλωτές.  

Σύμφωνα με την emarketer, πάνω από το 80% των 
εμπόρων παγκοσμίως παραδέχεται ότι το διασυνορι-
ακό ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί για αυτούς κερδο-
φόρο πεδίο επιχειρηματικότητας. Κατά συνέπεια, είναι 
πλέον καιρός οι ελληνικές επιχειρήσεις να δράσουν δι-
ορατικά και με τη σειρά τους να κατακτήσουν τις ανα-
πτυσσόμενες αγορές του εξωτερικού. 

Άλλωστε, ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη υπόθεση, η διε-
θνοποίηση μιας επιχείρησης «μέσω ενός κλικ», αρκεί 
βέβαια, να ληφθεί υπόψη ότι η κάθε χώρα προς κατά-
κτηση, έχει τις δικές της απαιτήσεις.

Οι ξένες αγορές και οι παγίδες τους
Ανεξάρτητα από το πόσο προσιτή και ελπιδοφόρα μπο-
ρεί να είναι μια ξένη αγορά, από αυτή δεν πρέπει να 
απουσιάζει σε καμία περίπτωση μια περιληπτική ανά-
λυσή της, η οποία και θα αποτελεί τη βάση για τη χά-
ραξη μιας τοπικής στρατηγικής, προσαρμοσμένη στις 
ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. 

Εικόνα 3 Ο κάθε λαός έχει τα δικά του ήθη και έθιμα: Το ίδιο 

συμβαίνει και για τις αγορές μέσω του διαδικτύου – Το ηλε-

κτρονικό κατάστημα της Souq, της μεγαλύτερης πλατφόρμας 

ηλεκτρονικού εμπορίου της Μέσης Ανατολής

Ranking Greece USA UK Germany France
1 AliExpress (CN) Wish Wish Wish Wish

2 Wish (US) Amazon Amazon Amazon AliExpress

3 Joom (RU) OfferUp Shpock eBay* Amazon

4 eBay (US) Letgo eBay Shpock Joom

5 Zara (ES) Poshmark Groupon Zalando Vante-Privee

6 H&M (SE) Waimart In The Style H&M Romwe

7 Amazon (US) eBay Joom Payback Shein

8 Zaful (HK) Groupon Depop Joom Groupon

9 Bershka (ES) Target Gumtree Shein Showroomprive

10 Pull&Bear (ES) Mercari AllExpress Asos Asos

Οι online αγοραστές χρησιμοποιούν τις εφαρμογές (Apps) για τις εμπορικές  
ψηφιακές συναλλαγές τους

Top Shopping Apps iPhone in Greece: iPhone with 13.18% Market Share
Mobile First

*eBay Mobile & eBay Kleinanzeigen 
Πηγή: Appannie.com (4.03.2018)

© neoecommerce.gr

Online First Bricks & Clicks

Εικόνα 2 Οι δημοφιλέστερες εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα για τις συσκευές iPhone
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Όποιος διαδικτυακός έμπορος σκοπεύει να εξαπλωθεί 
στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και στις άλλες διεθνείς 
αγορές, καλό θα ήταν να γνωρίζει για το ποιοι είναι οι 
τοπικοί ανταγωνιστές, μαζί και τα δυνατά και αδύναμα 
στοιχεία τους, καθώς επίσης και το επίπεδο τιμών. Αυτό 
κρίνεται απαραίτητο ιδίως για τις μεγάλες αγορές του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη ήτοι της Μ. Βρε-
τανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Και αυτό, διότι 
εκτός από την Amazon, στις παραπάνω χώρες υπάρ-
χουν πολλές επιχειρήσεις γενικού εμπορίου, με τερά-
στια γκάμα προϊόντων και σημαντική ισχύ στις εγχώ-
ριες αγορές. Επιπλέον, πολλά κορυφαία εξειδικευμένα 
ηλεκτρονικά καταστήματα με τζίρο δισεκατομμυρίων 
έχουν έδρα τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αγγλία, όπως 
το Shopping Club της Vente-Privee και το marketplace 
Cnova με έδρα τη Γαλλία, η πλατφόρμα eFashion της 
Zalando και το ηλεκτρονικό κατάστημα με τροφές και 
αξεσουάρ για κατοικίδια ζώα της Zooplus με έδρα τη 
Γερμανία, καθώς και η ASOS στον τομέα της μόδας 
και το διαδικτυακό σούπερ μάρκετ της Ocado με έδρα 
την Αγγλία. Γεγονός που σημαίνει την ύπαρξη έντονου 
ανταγωνισμού.

Είναι κατανοητό ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που δεν 
καταφέρνουν να προσαρμόσουν έγκαιρα τα πλεονε-
κτήματα των παροχών τους στις αλλαγές του διεθνούς 
ανταγωνισμού, αυτόματα μετατοπίζονται εκτός της 
αγοράς, καθώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους δεν 
έχουν ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό. Έτσι, μια 
απλή μετάφραση του ηλεκτρονικού καταστήματος σε 
μια ξένη γλώσσα δεν αποτελεί λύση, καθώς σε αυτή 
την περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη οι πολιτιστικές 
ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε αγοράς – χώρας – 
στόχο. 

Για να μπορέσει, λοιπόν, ένας επισκέπτης από μια ξένη 
χώρα να πλοηγηθεί εύκολα σε ένα «ελληνικό» διαδικτυ-
ακό κατάστημα, αλλά και να παροτρυνθεί για να πραγ-
ματοποιήσει αγορές, αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψη 
τις προσδοκίες των πελατών των ξένων αγορών. Πρα-
κτικά αυτό σημαίνει ότι η γλώσσα, η επιλογή της γκάμας 
προϊόντων, η τιμολογιακή πολιτική, τα ενσωματωμένα 
κείμενα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα νομικά στοιχεία, 
οι προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται αλλά και τα 

σχετικά στοιχεία με την ευχρηστία και τις εθνικές πρα-
κτικές μεθόδων πληρωμών και αποστολών – όλα τα πα-
ραπάνω θα πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις 
των εθνικών πλαισίων κάθε κράτους.

Παρακάτω ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

•  Αγγλία: Μια τυφλή μετάφραση του δελτίου παραγγε-
λίας από την ελληνική στην αγγλική εκδοχή του ηλε-
κτρονικού καταστήματος, μπορεί να επιφέρει μείωση 
του δείκτη conversion rate. Και αυτό, διότι πέραν του 
ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οδηγούν «ανάποδα», στην 
Αγγλία η διεύθυνση αναγράφεται με τον αριθμό πριν 
την οδό και τον ταχυδρομικό κώδικα μετά τον τόπο 
προορισμού. Επιπλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 
χρήστες προτιμούν να χρησιμοποιούν πιστωτικές και 
χρεωστικές κάρτες για της online αγορές τους. Η Αγ-
γλία φημίζεται για το ότι για κάθε αγορά υπάρχουν και 
πολλά εξειδικευμένα καταστήματα. Μάλιστα η Αγγλία 
όχι μόνο αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μέγεθος αγοράς 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, αλλά κατέχει 
και τα αριστεία στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπό-
ριο. Η επιτυχία των διαδικτυακών εμπόρων της Βρετα-
νίας μπορεί εν μέρει να δικαιολογηθεί από το γεγονός 
ότι αυτοί δραστηριοποιούνται στην πιο προηγμένη 
αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου ανά τον κόσμο 
αλλά και στην εμπιστοσύνη που τρέφουν οι διεθνείς 
πελάτες για τα βρετανικά εμπορικά σήματα και τους 
βρετανούς λιανέμπορους. «Κλειδί» επιτυχίας αποτελεί 
και η ομιλία της αγγλικής γλώσσας ως μιας από τις επι-
κρατέστερες στον κόσμο. Ως εκ τούτου, σε αυτή κανείς 
έμπορος δεν μπορεί να πλουτίσει γρήγορα. 

•  Γαλλία: Στη τρίτη σε μέγεθος αγορά ηλεκτρονικού 
εμπορίου στην Ευρώπη, όποιος έμπορος σκοπεύει να 
επεκταθεί σε αυτήν, θα πρέπει να γνωρίζει αλλά και 
να χειρίζεται άπταιστα τη γαλλική γλώσσα. Χωρίς μια 
πλήρη, σωστή μετάφραση του eShop, συμπεριλαμβα-
νομένης της περιγραφής των προϊόντων, των όρων 
χρήσης αλλά και των νομικών σημειώσεων στην αντί-
στοιχη γαλλική, η απόπειρα κάθε επιχειρηματία θα εί-
ναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Επιπλέον, οι Γάλλοι 
καταναλωτές προτιμούν τα ποιοτικά προϊόντα, ενώ 
όσον αφορά το στήσιμο και τη λειτουργία του eShop, 
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προτιμούν το «γαλλικό» design. Μάλιστα στη Γαλλία 
δεν νοείται ολοκλήρωση αγοράς, χωρίς να έχει προη-
γηθεί εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Στη Γαλ-
λία, όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι χρήστες προ-
τιμούν να χρησιμοποιούν πιστωτικές και χρεωστικές 
κάρτες για τις online αγορές τους. Ωστόσο, θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ότι στη Γαλλία, η χρήση επιταγών 
εξακολουθεί να είναι μια πολύ διαδεδομένη μέθοδος 
πληρωμής. Όσον αφορά στη μέθοδο παράδοσης, οι 
Γάλλοι καταναλωτές προτιμούν ιδιαίτερα την κατ’ οί-
κον παράδοση και κατά δεύτερο λόγο την υπηρεσία 
Click & Collect για παραλαβή (Pickup) από πρακτορείο, 
ταχυδρομείο ή και φυσικό κατάστημα. 

•  Γερμανία: Ένα χαρακτηριστικό των γερμανικών 
eShops είναι ότι αυτά εμφανίζουν ως επί το πλείστον 
τόσο στη κεντρική σελίδα όσο και κατά τη διαδικασία 
του Checkout, όχι μονάχα ένα σήμα αξιοπιστίας, αλλά 
μια πλειάδα από αυτά. Οι Γερμανοί καταναλωτές προ-
τιμούν το στήσιμο – περιεχόμενο του ηλεκτρονικού 
καταστήματος να είναι λειτουργικό και να προσφέρει 
τις «σωστές» μάρκες, ενώ αυτοί είναι συνηθισμένοι 
στο να λαμβάνουν τα δέματά τους σε διάστημα 1-2 
ημερών. Καμιά άλλη χώρα παγκοσμίως, μαζί και την 
Ιαπωνία και την Ελβετία, δεν διαθέτει καλύτερα και 
αποτελεσματικότερα δίκτυα μεταφορών. Όσον αφο-
ρά τις μεθόδους πληρωμής, οι Γερμανοί καταναλωτές 
προτιμούν για τις διαδικτυακές αγορές τους την έκδο-
ση τιμολογίου και εξόφληση σε 14 μέρες, ενώ δημο-
φιλής είναι και η πληρωμή μέσω αυτόματης χρεωστι-

κής μεταφοράς. Ακολουθούν, η πληρωμή μέσω PayPal 
όπως και η πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών. Οι 
Γερμανοί καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ψαγμένοι, ενώ 
κατά την αγορά ειδών σουπερμάρκετ, μη αλκοολού-
χων ποτών και ηλεκτρονικών καταναλωτικών αγαθών, 
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις τιμές των προϊόντων. 

•  Κίνα: Η κατανόηση του «κινητού επιχειρείν» απο-
τελεί προϋπόθεση για επιτυχή δραστηριότητα στο 
„Μέσο Βασίλειο“. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, όπου 
αυτή ακόμα εστιάζει στην προσοχή της στην απο-
στολή SMS και email αλλά και στο παραδοσιακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο, οι κινέζοι καταναλωτές είναι 
πολύ πιο μπροστά, καθώς οι κινητές συσκευές και το 
Mobile Commerce κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην 
Κίνα, καθώς το 67% των Κινέζων online αγοραστών 
πραγματοποιούν τις αγορές τους μέσω των έξυπνων 
κινητών συσκευών. Στην Κίνα, η επικοινωνία πραγ-
ματοποιείται ως επί το πλείστον μέσω εφαρμογών 
μηνυμάτων όπως την WeChat. Η παραπάνω δημο-
φιλή εφαρμογή έχει πρόσβαση σε περισσότερους 
από ένα δισ. μηνιαία ενεργούς χρήστες. Επιπλέον, σε 
αντίθεση με τα ηλεκτρονικά καταστήματα της Δύσης, 
το design των κινεζικών e-Shops χαρακτηρίζεται από 
τα μακροσκελή κείμενά τους και την πληθώρα ποιο-
τικών φωτογραφιών. Και τέλος, ενώ στα περισσότερα 
μέρη του κόσμου η Google αποτελεί την πύλη αύ-
ξησης της αναγνωρισιµότητας, η κυρίαρχη μηχανή 
αναζήτησης στην Κίνα είναι η Baidu. 

Εικόνα 4 Η δημοφιλής εφαρμογή WeChat έχει πρόσβαση σε περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες το μήνα
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Οι διασυνοριακές συναλλαγές υπόσχονται σε πολ-
λούς διαδικτυακούς εμπόρους και μάρκες τεράστιες 
ευκαιρίες ανάπτυξης. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει 
εγγυημένη συνταγή για την επιτυχία. Κάθε επιχείρηση 
πρέπει να βρει τη δική της προσέγγιση που ταιριάζει 
στα προϊόντα, τους διαθέσιμους πόρους και τις διαδι-
κασίες της.

Για τους Έλληνες λιανεμπόρους, οι οποίοι επιθυμούν 
να αναμιχθούν στο διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο, ένα 
πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι η διάθεση των 
προσφερόμενων προϊόντων σε διεθνείς διαδικτυακές 
πλατφόρμες και φυσικά μπορούν να δώσουν σε πε-
λάτες στο εξωτερικό τη δυνατότητα να παραγγέλνουν 
μέσω της ελληνικής ιστοσελίδας τους. Η προσέγγι-
ση αυτή ενδεχομένως να είναι παθητική, προσφέρει 
ωστόσο πολλά πλεονεκτήματα: Οι έμποροι χρειάζο-
νται λιγότερους πόρους, ο επενδυτικός κίνδυνος είναι 
μικρός, και αρχικά μπορεί να γίνει μια επιλεκτική δοκι-
μαστική πώληση μερικών προϊόντων που έχουν ζήτη-
ση, συλλέγοντας στη συνέχεια χρήσιμες πληροφορίες 
για το επίπεδο των τιμών.

Το μότο είναι «Learning by Doing» (μαθαίνω πράττο-
ντας) - οι λιανοπωλητές μπορούν να προσαρμοστούν 
σιγά σιγά στις τοπικές ιδιαιτερότητες που αφορούν 
στην αποστολή, τις επιστροφές και τις απαιτήσεις που 
έχουν οι πελάτες από την εξυπηρέτηση. 

Έλεγχος αγοράς:
Είτε λίγο έξω από τα σύνορα είτε σε ολόκληρο τον κό-
σμο: Ερευνήστε εάν τα προϊόντα σας έχουν γενικά ζή-
τηση αλλά και το πόσο κατάλληλα είναι για το εξωτερι-
κό. Θα πρέπει να ελέγξετε επίσης ποιοι ανταγωνιστές 
σας εκπροσωπούνται ήδη στο εξωτερικό. Κι αυτό γιατί 
υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να είναι πιο σκόπιμο 
να αναζητήσετε συνεργασία με κάποιον έμπορο που 

δραστηριοποιείται τοπικά. Εάν έχετε ήδη εντοπίσει κά-
ποιες πρώτες ενδείξεις σχετικά με το ποιες χώρες είναι 
δυνατό να θεωρηθούν πιθανές αγορές, ελέγξτε ποιοι 
πάροχοι υπηρεσιών logistics μπορούν να παραδίδουν 
εμπορεύματα επιτόπου. Αποφασιστικής σημασίας για 
την επιλογή δεν θα έπρεπε να είναι μόνο το μέγεθος ή 
η εγγύτητα της χώρας. Εξίσου σημαντικός παράγοντας 
είναι η προθυμία των καταναλωτών να αγοράζουν 
online προϊόντα εκτός συνόρων. Στη συνέχεια όμως, 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο λεπτομερής σχεδια-
σμός.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει μια σειρά σημείων που 
πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε λίστα ελέγχου:

•  Σε ποια κατηγορία προϊόντων είναι η επιχείρησή σας 
κορυφαίος ειδικός και κατέχει ξεχωριστή τεχνογνω-
σία; 

•  Ποιες είναι οι ανικανοποίητες ανάγκες των ξένων πε-
λατών σας; 

• Υπάρχουν στις ξένες αγορές ανταγωνιστές; 

• Υπάρχει επαρκής αριθμός κοινό-στόχος; 

•  Ποια προϊόντα μπορούν να προσφερθούν γύρω από 
το συγκεκριμένο θέμα και σε ποιες τιμές; 

• Πώς θα τα επικοινωνήσετε; 

• Πώς θα τα αποστείλετε; 

•  Πώς αντιμετωπίζει ο τοπικός ανταγωνισμός τα έξοδα 
αποστολής;

•  Τι επικρατεί αναφορικά με τη διασύνδεση με δημοφι-
λείς τοπικούς τρόπους πληρωμής;

•  Πώς πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη τους εκάστοτε 
ισχύοντες συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας 
στις τιμές των προϊόντων; 

Οι έμποροι λιανικής συχνά «παραβλέπουν» ότι είναι 
υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρους στις νέες περιο-

Η λίστα ελέγχου του διασυνοριακού  
ηλεκτρονικού εμπορίου
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χές όπου διαθέτουν τα προϊόντα τους. Επιπλέον, αρκε-
τοί έμποροι που προσφέρουν προς πώληση προϊόντα 
μέσω διαδικτύου, δεν λαμβάνουν υπόψη ότι κάθε μία 
από τις χώρες της ΕΕ έχει δικούς της κανόνες για τις 
πωλήσεις εξ αποστάσεως.

Επίσης θα πρέπει κανείς να γνωρίζει, ποιες ιδιαιτε-
ρότητες παρατηρούνται στις διάφορες δράσεις, στην 
προσέγγιση των πελατών, σε περίπτωση παραπόνων 
ή επιστροφών; 

Όλα τα παραπάνω πρέπει οπωσδήποτε να τα γνωρίζει 
κανείς, αν θέλει να αποφύγει προβλήματα και απογο-
ητεύσεις.

Γλώσσα της χώρας
Η γλώσσα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας προσαρ-
μογής ενός ηλεκτρονικού καταστήματος σε μια χώρα 
προορισμού και ένα από τα πιο σύνθετα καθήκοντα κατά 
τη διεθνοποίηση. Η επεξεργασία των ειδικών γλωσσι-
κών στοιχείων ανά χώρα μπορεί να είναι καθοριστικός 
παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας ενός διασυνοριακού 
ηλεκτρονικού καταστήματος. Μια απλή μετάφραση ενός 
κειμένου δεν αρκεί. Ακόμη και στις γερμανόφωνες αγο-
ρές (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία), τα ελβετικά και αυστρι-
ακά Γερμανικά έχουν κάποιες διαφορές με την επίσημη 
γερμανική γλώσσα. Για παράδειγμα, η λέξη ντεκολτέ στη 
γερμανική γράφεται Dekolletee ή Dekolleté, ενώ στην 
ελβετική Décolleté. Αντίστοιχα, η μελιτζάνα στη Γερ-
μανική είναι Aubergine, ενώ στα αυστριακά Γερμανικά 
Melanzani. Η μετάφραση, λοιπόν, της ιστοσελίδας από 
επαγγελματία είναι υποχρεωτική. Ελέγξτε εάν το πλη-
ροφοριακό σας σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου παρέ-
χει πολυγλωσσική υποστήριξη και δοκιμάστε το. Είναι 
πλήρες; Τα κείμενά σας φαίνονται εύλογα και κατανοη-
τά; Κάποιος φυσικός ομιλητής με εξαιρετική γνώση της 
μητρικής γλώσσας ή προικισμένος φοιτητής, μπορεί να 
υποδείξει στην περίπτωση αυτή κάποια πρώτα λάθη.

Μέθοδοι πληρωμής
Εάν η πιστωτική κάρτα ή η υπηρεσία Paypal δεν ανή-
κουν ήδη στα μέσα πληρωμής που είναι αποδεκτά από 

το Shop, πρέπει να το διορθώσετε. Σε περίπτωση που 
δεν διαθέτετε τα συστήματα που συνηθίζονται στη 
χώρα, ωθείτε τον πελάτη του εξωτερικού στο να στρα-
φεί αλλού. Στην περίπτωση αυτή, πλεονέκτημα έχουν 
οι έμποροι που ήδη συνεργάζονται με κάποιον πάρο-
χο υπηρεσιών πληρωμών (Payment-Service-Provider, 
στο εξής: PSP), ο οποίος φροντίζει επίσης για τις συμ-
βάσεις αποδοχής που αφορούν τις πληρωμές εξωτε-
ρικού. Πρακτικά χρήσιμη μπορεί να είναι και η χρήση 
ή η μετάβαση σε PSP, ο οποίος αναλαμβάνει και την 
εκτέλεση της σύμβασης, χάρη σε άδεια που του χορη-
γείται για τραπεζικές δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει 
σαφώς μικρότερο όγκο δουλειάς. Οπωσδήποτε όμως 
επιβαρύνει το περιθώριο κέρδος του εμπόρου.

Εάν πρόκειται για πληρωμές που δεν θα προέλθουν 
από τον χώρο του ευρώ, είναι σχεδόν αυτονόητο ότι 
οι τιμές πρέπει να αναγράφονται στο νόμισμα της 
(αντίστοιχης) χώρας. Επιπλέον θα πρέπει να αποφασί-
σετε ποιες μέθοδοι πληρωμής, συνήθεις για τη χώρα, 
θα πρέπει να προσφέρονται.

Υπάρχει άλλωστε πληθώρα δεδομένων από την εμπειρία 
που καταδεικνύει τη συνάφεια μεταξύ μεθόδου πληρω-
μής και του ποσοστού μετατροπής (conversion rate).

Ή με άλλα λόγια: Εάν ο πελάτης δεν βρίσκει τις δυνατό-
τητες πληρωμής τις οποίες έχει συνηθίσει ή προτιμά, 
μειώνεται η πιθανότητα θετικής έκβασης της πώλη-
σης. Έτσι, ενώ οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι προτιμούν 
τις πληρωμές σε μετρητά, στην Ελβετία χρησιμοποιεί-
ται ευρέως η υπηρεσία «Post Finance» και οι Ολλαν-
δοί εφαρμόζουν συνήθως τη μέθοδο iDEAL, το ζήτημα 
είναι ο συνδυασμός μεθόδων πληρωμής και η σωστή 
προσαρμογή τους. Εδώ ο πάροχος πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ανατρέχει σε αντίστοιχες εμπειρίες.

Όροι παράδοσης και αποστολής
Για να αποφύγετε τυχόν λάθη, καλό θα ήταν για το 
επόμενο βήμα να αναζητήσετε τη βοήθεια κάποιου δι-
κηγόρου. Και τούτο γιατί στο σημείο αυτό, το ζήτημα 
είναι να διατυπωθούν σαφείς οδηγίες σε κατανοητή 
γλώσσα, οι οποίες θα περιγράφουν τους όρους πα-
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ράδοσης και αποστολής, λαμβανομένων υπόψη των 
δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους καταναλωτές 
σε τοπικό επίπεδο.

Για τον σκοπό αυτόν λάβετε υπόψη τα εξής σημεία:

•  Έξοδα και χρόνοι παράδοσης για την αποστολή – επι-
κοινωνήστε ένα ρεαλιστικό προβλεπόμενο χρονικό 
διάστημα παράδοσης. 

•  Επισημάνετε τυχόν πρόσθετα έξοδα, όπως π.χ. τελω-
νείο.

•  Λάβετε υπόψη ότι η δωρεάν και άμεση παράδοση 
αποτελεί για τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο ένα 
από τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή ενός 
διαδικτυακού έμπορα.

•  Εξηγήστε, πώς λειτουργεί η επιστροφή, για τα έξο-
δα αυτής και ποιες προθεσμίες πρέπει να τηρούνται. 
Από την άλλη να γνωρίζεται, ποιος καταναλωτής 
θα πληρώσει έξοδα αποστολής σε ένα διαδικτυακό 
κατάστημα, όταν μόνο με ένα κλικ πιο πέρα, o ίδιος 
μπορεί να παραγγείλει από έναν άλλο, το ίδιο προϊόν 
χωρίς έξοδα αποστολής;

•  Λάβετε υπόψη επίσης ότι το ποσοστό επιστροφών 
μπορεί να μειωθεί αρκετά σημαντικά με απλά μέτρα. 
Οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το πο-
σοστό επιστροφών είναι η αναλυτική περιγραφή, η 
ακριβής παρουσίασης των προϊόντων, η επαγγελμα-
τική συσκευασία και η διασφάλιση ποιότητας πριν 
την αποστολή. 

•  Ενημερώστε ήδη από την αρχή τους πελάτες σε όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό και με την μεγαλύτε-
ρη δυνατή διαφάνεια για τα στάδια καταχώρησης 
της παραγγελίας, την αναμενόμενη ημερομηνία πα-
ράδοσης, την μεταβίβαση του δέματος στον πάροχο 
ταχυμεταφορών, αλλά και για πιθανές καθυστερήσεις 
μέσω eMail ή SMS. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσετε 
την εμπιστοσύνη των νέων πελατών αλλά και θετικές 
αξιολογήσεις.

Δώστε ακόμη και σε διεθνείς πελάτες τη δυνατότητα 
να απευθύνονται σε εσάς τηλεφωνικά, μέσω Chat ή 
E-Mail, σε περίπτωση που έχουν ερωτήσεις.

Στο πλαίσιο των όρων παράδοσης πρέπει επίσης να 
διευκρινίζεται ποιες διατυπώσεις επιβάλλεται να τη-
ρούνται για την αποστολή. Ποια έγγραφα παράδοσης 
πρέπει να επισυνάπτονται ή να συμπληρώνονται; 
Ποιες τελωνειακές διατάξεις εφαρμόζονται; Ποιοι φο-
ρολογικοί συντελεστές ισχύουν και πρέπει να αναγρά-
φονται στα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής;

Ενημερωθείτε επίσης για τυχόν ιδιαιτερότητες σε σχέ-
ση με την προστασία δεδομένων. Αντίστοιχες υποδεί-
ξεις πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και στους όρους.

Αυτό που μένει πλέον είναι να αποσαφηνιστούν οι 
λεπτομέρειες για την αποστολή. Αυτό αφορά π.χ. τη 
συσκευασία. Υπάρχουν ειδικές διατάξεις, όπως π.χ. για 
τη σήμανση που πρέπει να φέρουν στο υλικό συσκευ-
ασίας τους ορισμένα εμπορεύματα;

Ποιοι συνεργάτες logistics αναλαμβάνουν την αποστο-
λή στις επιθυμητές χώρες-στόχους; Πρέπει να διευκρι-
νιστούν ορισμένα ζητήματα που αφορούν λεπτομέρει-
ες σχετικά με τους εγγυημένους χρόνους παράδοσης 
ή τις ιδιαιτερότητες που περιλαμβάνει η διαδικασία 
παράδοσης εμπορευμάτων. Για να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος ψευδών παραγγελιών μπορεί να είναι ιδιαι-
τέρως σκόπιμο να αναζητηθούν αντίστοιχες λύσεις για 
την αναγνώριση της απάτης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
αγορές-στόχο. Σημαντική είναι η ποιότητα των δεδο-
μένων, ώστε το ποσοστό επιστροφών να είναι όσο το 
δυνατόν μικρότερο. Ιδιαιτερότητες στο όνομα, κανό-
νες που ισχύουν για τις διευθύνσεις, τρόποι γραφής 
πρέπει να ελέγχονται και να επισημαίνονται στον πε-
λάτη τυχόν λάθη.

Επιστροφές – ένα καθολικό πρόβλημα
Οι επιστροφές είναι ένα αναγκαίο κακό τόσο για τους 
εμπόρους όσο και για τους πελάτες. Ωστόσο, αυτές 
ανήκουν στην καθημερινότητα του ηλεκτρονικού 
επιχειρείν. Άλλωστε, δεν μπορούν να αποφευχθούν 
πλήρως, εφόσον είναι καταχωρημένο δικαίωμα των 
καταναλωτών η υπαναχώρηση αναιτιολογήτως από 
τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος. Μάλιστα, ιδιαί-
τερα για του πελάτες που παραγγέλνουν αγαθά από 
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ξένα eShops, είναι άκρως σημαντικό η δυνατότητα 
επιστροφής μια παραγγελίας σε περίπτωση που δεν 
αρέσει κάτι ή είναι ελλαττωματικό.

•  Αρχικά θα πρέπει να ενημερωθούμε για τα δικαιώ-
ματα των καταναλωτών, που εφαρμόζονται πράγμα-
τι στις αγορές – στόχο. Πόσο χρόνο αναγνωρίζει ο 
νομοθέτης στην χώρα προορισμού για μια επιστρο-
φή αγαθού; Τι ισχύει σε περίπτωση ανοίγματος των 
συσκευασιών; Αφού προσδιοριστούν τα παραπάνω, 
μπορούμε στη συνέχεια να καθορίσουμε τη στρατη-
γική μας.

•  Οι γερμανοί πελάτες δεν είναι συνηθισμένοι να χρε-
ώνονται με τα κόστη επιστροφής. Αντίθετα, οι βρε-
τανοί και γάλλοι πελάτες είναι συνηθισμένοι στο να 
επιβαρύνονται με τα κόστη επιστροφών των παραγ-
γελιών τους. Κατά συνέπεια, το ποσοστό επιστροφών 
των παραγγελιών στα καταστήματα των εμπόρων, 
από τους καταναλωτές των παραπάνω δύο χωρών εί-
ναι υψηλό. Υπό αυτό το πρίσμα, η επιβολή χρέωσης 
στις επιστροφές των προϊόντων στη γερμανική αγο-
ρά δεν μπορεί να θεωρηθεί σωστή στρατηγική, ενώ 
αντίθετα η εύκολη και δωρεάν επιστροφή θα αποτε-
λούσε πιθανώς στις άλλες δύο αγορές μοναδικό επι-
χείρημα πώλησης. 

•  Η διαχείριση επιστροφών (εδώ αναφέρονται όλες οι 
διαδικασίες σχετικές με τις επιστροφές προϊόντων 
ήτοι ο έλεγχος αυτών, το ξεπακετάρισμα, η επεξερ-
γασία, η κατάθεση πιστωτικού υπολοίπου, η συσκευ-
ασία, η αποθήκευση και η διακίνηση) ενδείκνυται να 
αναλαμβάνεται από τους logistic partners, ενώ το 
κόστος επιστροφών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την στρατηγική που θα επιλέξετε για τη διαχείριση 
των διασυνοριακών επιστροφών σας. Αυτές μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: 

o  Μεμονωμένη επιστροφή 

o  Ενοποίηση των επιστροφών στην εν λόγω χώρα 

o  Πώληση στην αγορά χονδρικής ή εάν εφικτό πώλη-
ση σε Marketplaces στην χώρα προορισμού. 

Σε περίπτωση που τα αγαθά επιστρέφονται από μα-
κρινές χώρες όπως η Κίνα, συνηθισμένη πρακτική για 

ασύμφορες επιστροφές και αγαθά χαμηλού κόστους, 
είναι η αθόρυβη καταστροφή τους. 

Σημειώνεται ότι μία συνεχή στοχευμένη διαχείριση 
και αξιολόγηση των διαφόρων παραγόντων πρόληψης 
των επιστροφών θα προκαλούσε μείωση του ποσο-
στού επιστροφών σε μόνιμη βάση, με αποτέλεσμα την 
αύξηση των κερδών των εμπόρων.

Φοροτεχνική και νομική κάλυψη
Οι διαδικτυακοί έμποροι, οι οποίοι σκοπεύουν να 
πουλήσουν σε διεθνείς αγορές τα προϊόντα τους μέσω 
του διαδικτύου, έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικό 
φόρτο εργασίας σχετικά με τη σωστή εφαρμογή των 
τελωνιακών και φορολογικών διατάξεων, των δικαιω-
μάτων των καταναλωτών αλλά του εκάστοτε εθνικού 
δικαίου ανταγωνισμού. Για την διευθέτηση όλων των 
παραπάνω θεμάτων απαιτείται αξιόπιστη νομική και 
φοροτεχνική κάλυψη. 

Πριν από οποιαδήποτε εξάπλωση σε μία νέα αγορά, 
θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το ετήσιο όριο κύκλου 
εργασιών για απαλλαγή από τον ΦΠΑ, αλλά και για τον 
τρόπο με τον οποίο οφείλετε να εγγραφείτε σε μητρώο 
ΦΠΑ στην εκάστοτε χώρα προορισμού. Σε περίπτωση 
που έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε ειδικούς φο-
ροτεχνικούς συμβούλους, καθώς αυτοί έχουν για κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση και την απαραίτητη νομική 
γνωμοδότηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του θέματός σας. Βέβαια, οι διαδικτυακοί έμποροι θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι οι συντελεστές ΦΠΑ και τα νο-
μοθετικά πλαίσια ποικίλουν από μία χώρα σε άλλη, ενώ 
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σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι ξεκάθαρο για το 
ποιο μέρος είναι υπόχρεο για την καταβολή του φόρου. 

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η Amazon λάνσαρε 
πέρυσι, σε συνεργασία με την επιχείρηση φορολο-
γικής συμμόρφωσης Avalara, μια δική της υπηρεσία 
(VAT Services) σχετική με τον ΦΠΑ, μέσω της οποίας 
οι συνεργάτες της – διαδικτυακοί έμποροι σε όλοι την 
Ευρώπη θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν εύκολα τις 
σχετικές υποχρεώσεις του ΦΠΑ σε Γερμανία, Μ. Βρετα-
νία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Τσεχία.

Fulfillment
Όποιος τολμά να κάνει το βήμα με δικό του eShop 
εκτός συνόρων, καλό θα ήταν να συνεργαστεί με κά-
ποιον πάροχο υπηρεσιών Fulfillment σε ό,τι αφορά 
ενδεχόμενα εμπόδια στην αποστολή, τους δασμούς 
που επιβάλλονται επί αποστολής εμπορευμάτων σε 
χώρες εκτός ΕΕ, τη διαχείριση επιστροφών επί διεθνών 
αποστολών και τυχόν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 
αλλά και ερωτήματα σε σχέση με την πληρωμή.

Οι βολικές λύσεις πλήρους υπηρεσίας που παρέχουν, 
δίνουν τη δυνατότητα διεθνούς επέκτασης χωρίς 
να απαιτείται η δημιουργία υποδομών στο εξωτερι-
κό. Μάλιστα, για την ευρωπαϊκή αγορά το Fulfillment 
μπορεί υπό όρους να γίνεται το ίδιο καλά από κάποια 
τοποθεσία στην Ελλάδα. Η ιδανικότερη λύση, βέβαια, 
είναι η ανεύρεση παρόχου με έδρα την κεντρική Ευ-
ρώπη μέσω του οποίου μπορεί να επιτευχθεί άμεση 
παράδοση στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αγορές. 
Ωστόσο, μια αποκεντρωμένη στρατηγική, στο πλαίσιο 
της οποίας σε κάθε αγορά-στόχο ανοίγει υποκατάστη-
μα, συνδέεται με έξοδα και ενδείκνυται περισσότερο 
για πιο απομακρυσμένες περιοχές και εμπόρους με με-
γάλο όγκο συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργα-
σία με τοπικούς παρόχους μπορεί να κάνει τη διεθνή 
επέκταση πιο διαχειρίσιμη.

Εναλλακτική διεθνοποίησης  
μέσω πλατφορμών
Οι πλατφόρμες όπως η Amazon, το eBay και το Alibaba, 
αποτελούν μια ρεαλιστική λύση για να ξεκινήσει κα-
νείς να δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο. Οι δια-
χειριστές των παραπάνω Marketplaces παρέχουν την 
απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τη διαφήμιση 
ενώ οι ίδιες παράλληλα διαχειρίζονται τις πληρωμές, 
την ασφάλεια των συναλλαγών και των προσωπικών 
δεδομένων, τις αποστολές και τις επιστροφές. Με τον 
τρόπο αυτόν, οι έμποροι αποκτούν πρόσβαση σε πε-
λάτες από όλο τον κόσμο. Από την άλλη, ο έμπορος 
μπορεί να αναγνωρίζει έτσι τους πελάτες του και τις 
πολλά υποσχόμενες περιοχές. Επίσης μπορεί κανείς 
να αναγνωρίζει ποια προϊόντα έχουν ζήτηση στις δι-
άφορες χώρες. Επιπλέον θέτει τα θεμέλια για ένα βα-
σικό πελατολόγιο και την αναγνώριση της μάρκας του 
στην αγορά. Για τους έλληνες εμπόρους που είναι και-
νούριοι στον τομέα των διασυνοριακών συναλλαγών, 
το πρόγραμμα εξαγωγών FBA (Fullfilment by Amazon) 
της Amazon αποτελεί ένα ελκυστικό σημείο εκκίνησης. 

Η χρήση μιας ήδη εγκαθιδρυμένης πλατφόρμας απο-
τελεί για τον έμπορο μια σχετικά εύκολη μέθοδο ανά-
πτυξής του σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό 
αντλεί οφέλη από ήδη υφιστάμενους πελάτες, συχνά 
δε και από ήδη λειτουργούσες υπηρεσίες logistics 
καθώς και από εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι πε-
λάτες. Από την άποψη του εμπόρου μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα βοηθητικό να αναθέσει τις διαδικασίες αυ-
τές σε κάποιον πάροχο που διατηρεί ήδη δεσμούς σε 
επίπεδο τεχνικών υπηρεσιών και διαχείρισης με μια 
σειρά Marketplaces. Αυτό μειώνει την πολυπλοκότητα, 
σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με τη διαχείριση εμπορευ-
μάτων, τους πελάτες και τη διαχείριση των προϊόντων 
του εμπόρου. Παραδείγματα επιτυχημένων διαδικτυα-
κών πλατφορών υπάρχουν άπειρα.

•  Στην Κίνα, η Tmall είναι μονόδρομος. Η προσφορά 
στο πλαίσιο του ομίλου Alibaba συγκεντρώνει σχε-
δόν το 60% της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου.

•  Στη Γερμανία, η Amazon κατέχει συνολικά το 62% της 
αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. 
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•  Αντίθετα, στην Κίνα, η Amazon βρίσκεται ακόμη στο 
περιθώριο, ωστόσο έχει προοπτικές. Αυτό ακριβώς 
όμως είναι που μπορεί να εξασφαλίσει και τη δυνα-
τότητα καλύτερης προβολής.

•  Η Tesco στη Μεγάλη Βρετανία άρχισε μεν να δρα-
στηριοποιείται ως λιανέμπορος τροφίμων, ανα-
πτύσσεται όμως ραγδαία προς την κατεύθυνση των 
πλατφορμών. Γενικότερα, με αυτά που προσφέρει 
εξελίσσεται σε σοβαρή πρόκληση για τις άλλες δύο 
διαδικτυακές αγορές που ήδη είναι εδραιωμένες στη 
Μεγάλη Βρετανία, την Amazon και την Ebay.

•  Στη Νέα Ζηλανδία, περισσότεροι από τους μισούς 
πελάτες ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν ήδη χρησιμο-
ποιήσει μία φορά την Trade Me.

•  Το Cdiscount δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα, αλλά με 
8,6 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες αποτελεί ένα σε-
βαστό μέγεθος στη Γαλλία, και έρχεται δεύτερο αμέ-
σως μετά την Amazon.

•  Η MercadoLibre με έδρα την Αργεντινή, είναι η κορυ-
φαία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Λατι-
νική Αμερική, καθώς δραστηριοποιείται σε 19 χώρες 
της ευρύτερης περιοχής.

Σίγουρα, η διάθεση των προϊόντων σας μέσω μιας δι-
εθνούς πλατφόρμας προσφέρει αρκετές ευκολίες και 
μεγάλη επισκεψιμότητα. Από την άλλη, όμως, η ανάρ-
τηση των προϊόντων στα Marketplaces προϋποθέτει 
σοβαρή καθημερινή ενασχόληση με τις σχετικές δια-
δικασίες λειτουργίας πλατφορμών (φόρτωση κωδικών, 
φωτογραφιών και κειμένων, παρακολούθηση τιμών, 
ανάθεση εργασιών σε εξειδικευμένο προσωπικό, ενέρ-
γειες μάρκετινγκ), μέσω σχετικά υψηλών τελών και δα-
πανών που επιβαρύνουν το περιθώριο κέρδους. 

Αρχικά συλλέξτε εμπειρίες
Όποιος αρχίζει να δραστηριοποιείται ως πάροχος σε 
διαδικτυακή αγορά του εξωτερικού πρέπει να είναι 
προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει μια εύλογη δυ-
σπιστία εκ μέρους των πελατών. Αυτό στην πράξη δεν 
σημαίνει τίποτε λιγότερο από το ότι πρέπει να πείσει 
τους αγοραστές από όλες τις απόψεις. Επομένως, η 

ποιότητα των προϊόντων, η αγορά, η παράδοση, η εξυ-
πηρέτηση πελατών και γενικώς η συνολική βιωματική 
εμπειρία παίζουν σημαντικό ρόλο στο να εδραιωθεί 
στους καταναλωτές η φήμη που είναι τόσο αναγκαία. 
Γι’ αυτό και είναι καλύτερα να συλλέξει κανείς βαθμη-
δόν τις πρώτες εμπειρίες με τη νέα αγορά και να επε-
κταθεί σιγά σιγά.

•  Αρχίστε συνεργασία με Marketplaces ή χονδρεμπό-
ρους ή άλλες eShops που έχουν ήδη πιστή πελατεία 
και αντίστοιχα εγγυημένη ζήτηση.

•  Ίσως κάποια Marketplace που ήδη χρησιμοποιείται 
ενεργά, προσφέρεται για διεθνή επέκταση; Στη συνέ-
χεια, η δοκιμή αυτού του διαύλου ενδείκνυται για τη 
συλλογή πρώτων εμπειριών.

• Αποστείλετε το εμπόρευμα από τη χώρα σας.

•  Παράλληλα μπορείτε να αρχίσετε να εξοικειώνεστε 
με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που αφορούν 
την αποστολή των επιστροφών, τους φόρους και άλ-
λες νομικές πτυχές.

Εάν η εμπειρία από αυτή την πρώτη, μάλλον παθητική 
φάση, είναι θετική, μπορεί να γίνει η αρχή για μια πιο 
ενεργητική επεξεργασία της αγοράς. 

•  Επεκτείνετε βήμα, βήμα, την γκάμα προϊόντων που 
προσφέρετε στα Marketplaces ή στους άλλους συ-
νεργάτες σας

•  Σχεδιάστε τις δικές σας προσφορές και τα δικά σας 
πακέτα προϊόντων στη γλώσσα της χώρας προορι-
σμού και υπολογίστε εκ των προτέρων την αντιστοι-
χία της αξίας και στο νόμισμα της χώρας.

•  Αναπτύξτε μια υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στη 
γλώσσα της χώρας.

•  Με τον τρόπο αυτόν αρχίζει και η φάση εφαρμογής 
των διαδικασιών που αφορούν φορολογικά, νομικά 
και λογιστικά ζητήματα.

Εάν η περαιτέρω επέκταση των προσφερόμενων προϊ-
όντων φαίνεται πολλά υποσχόμενη, μπορεί να γίνει το 
επόμενο βήμα για τη δημιουργία της δικής σας προ-
σφοράς σε διεθνές επίπεδο. Και σε αυτό το σημείο εν-
δείκνυται μια επαναληπτική προσέγγιση.
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Αρχικά γίνεται το άνοιγμα της τοπικής έκδοσης του δι-
αδικτυακού καταστήματός σας, η οποία περιλαμβάνει 
όλες τις βασικές λειτουργίες στη γλώσσα της χώρας. 
Στο πλαίσιο αυτό ανήκουν η διαδικασία πληρωμής 
και η προσφορά υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών. 
Για την εμπορική εκμετάλλευση ενδείκνυνται ορθές 
και χαμηλού κινδύνου ενέργειες μάρκετινγκ, όπως Re-
Targeting, E-Mail και καμπάνιες στα Social-Media. Στό-
χος αυτής της φάσης είναι να ενισχυθεί η φήμη της 
επιχείρησης και η εξυπηρέτηση πελατών να ανέλθει 
στο επίπεδο που ισχύει για τις παραγγελίες από το 
εσωτερικό της χώρας.

Στην τελική φάση επεκτείνεται η τοπικά προσαρμο-
σμένη έκδοση και στη συνέχεια ταυτίζεται λειτουργι-

κά με το βασικό σας eShop που περιλαμβάνει και τη 
βελτιστοποίηση της εφαρμογής για έξυπνα κινητά τη-
λέφωνα. Τώρα μπορείτε να επενδύσετε και στο μάρ-
κετινγκ μιας μηχανής αναζήτησης. Τέλος, σημαντικό 
σε όλες τις φάσεις είναι να διατηρεί κανείς τον έλεγχο 
του προϋπολογισμού του, ώστε να εκμεταλλεύεται σε 
τακτική βάση τις δυνατότητες βελτιστοποίησης.

Σίγουρα, στην αρχή θα κάνετε αρκετά λάθη. Αυτό, 
όμως, που παίζει ιδιαίτερη σημασία είναι να μετατρέ-
ψετε την αρχική εμπειρική προσέγγιση „trial-and-error” 
(δοκιμή και σφάλμα) σε „trial-and-success” (δοκιμή και 
επιτυχία).

Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και οράματος

Έλλειψη στόχευσης – επικέντρωση σε πλειάδα 

αγορών

Άγνοια αγορών

Μη βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο

Έλλειψη ευελιξίας –προσαρμοστικότητας  

πληροφοριακού συστήματος

Ελλιπής – λανθασμένη κοστολόγηση

Ελλιπής – λανθασμένη εφαρμογή των  

φορολογικών διατάξεων

Χαμένοι στη μετάφραση

Αδρανείς στα Marketplaces

Προβληματικά Logistics

Έλλειψη επιχειρησιακού προγραμματισμού

Έλλειψη στοχευμένου μάρκετινγκ

Άσκοπες δαπάνες 

Ελλιπής ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών

Υπερεκτίμηση γνώσεων…”ΤΟ ΞΕΡΩ”!!!

Τα πιο συχνά λάθη που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση

Πηγή: INTZEIDIS Consulting
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Το διεθνές εμπόριο δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, κα-
θώς αυτό αποτελεί ανέκαθεν ένα από τα κυρίαρχα θέ-
ματα του εμπορίου. Σπέρματα διασυνοριακού εμπο-
ρίου έχουμε από την αρχαιότητα και οι Έλληνες ήταν 
από τους πρώτους διδάξαντες. Η εναλλακτική ανάπτυ-
ξης μέσω της εξωστρέφειας αποτελεί ιδίως για τους 
διαδικτυακούς εμπόρους μια συχνή πρακτική για να 
διεισδύσουν και να κατακτήσουν με σχετικά φθηνό κό-
στος, ξένες αγορές και νέες κατηγορίες πελατών. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η γερμανι-
κή Zooplus, η οποία από την ίδρυσή της το 1999 είχε 
θέσει ως στρατηγικό στόχο την άμεση εξάπλωσή της 
στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα σήμερα να δραστηριο-
ποιείται σε συνολικά 30 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυ-
τών και στην Ελλάδα. Μάλιστα η παραπάνω εταιρεία, η 
οποία εξειδικεύεται στη λιανική πώλησης τροφών και 
αξεσουάρ για κατοικίδια ζώα, μπήκε πέρυσι στο κλαμπ 
των κορυφαίων, βάσει τζίρου, ηλεκτρονικών καταστη-
μάτων του κόσμου. Μέσα σε μόλις 18 χρόνια, κατά-
φερε να σπάσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου 
ευρώ σε πωλήσεις. 

Πέραν των παραπάνω, ενδιαφέρον έχουν τα παραδείγ-
ματα εξάπλωσης της γαλλικής Vente-Privee στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά και το πρόσφατο παράδειγμα εισόδου 
της Amazon στην ελβετική αγορά. 

Η πρωτοπόρος του επιχειρηματικού μοντέλου των 
Shopping Clubs/Flash Sales, η Vente-Privee επέλεξε ως 
στρατηγική εισόδου σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, 
την εξαγορά πέντε ανταγωνιστών. Μάλιστα στοχεύει 
σε πωλήσεις 5 δισ. ευρώ για το 2020, κατέχοντας την 
τέταρτη θέση στη λίστα των κορυφαίων, βάσει τζίρου, 
ηλεκτρονικών καταστημάτων του κόσμου. Αντίθετα, ο 
κυρίαρχος παίκτης και ο οδηγός καινοτομίας του ηλε-
κτρονικού εμπορίου, η Amazon, επέλεξε να εισβάλλει 
φέτος στην ελβετική αγορά μέσω της σύναψης στρα-
τηγικής συνεργασίας με τα ελβετικά ταχυδρομεία. Σε 

αυτή, η Schweizer Post, εκτός από τη διανομή – παρά-
δοση των παραγγελιών, αναλαμβάνει για λογαριασμό 
της Amazon και τον εκτελωνισμό και τα φορολογιστικά. 

Διεθνοποίηση σε τρία βήματα
Όπως είδαμε παραπάνω, μερικές φορές ενδείκνυται 
για την επέκταση σε μια ξένη χώρα, η εξαγορά ενός 
τοπικού eShop, αντί το στήσιμο εξαρχής ενός νέου 
ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάποιες φορές είναι ιδα-
νικότερο να λειτουργεί κάποιος στη χώρα της έδρας 
του την κεντρική του αποθήκη, ενώ κάποιες άλλες φο-
ρές, η πιο ιδεατή λύση φαίνεται να είναι η λειτουργία 
τοπικών αποθηκών σε κάθε ξένη αγορά – στόχο ή ακό-
μα και η λειτουργία αποθηκών σε ουδέτερη χώρα. Και 
τέλος, κάποιες φορές είναι καλύτερα κάποιος να δρα-
στηριοποιηθεί στις ξένες αγορές μέσων των διεθνών 
Marketplaces ή να δώσει σε πελάτες του εξωτερικού 
τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις παραγγελίες 
τους, αρχικά από το ελληνικό Website. 

Για να λάβουμε μια διαχειρίσιμη στρατηγική διεθνο-
ποίησης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλες τις σημα-
ντικές προκαταρκτικές εκτιμήσεις, κρίνεται απαραίτη-
τη η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης τριών σημείων.

•  Βήμα πρώτο:  
Κρίσιμες βασικές προϋποθέσεις

Όποιος έμπορος δεν δραστηριοποιείται ήδη μέσω φυ-
σικών καταστημάτων σε συγκεκριμένες χώρες, θα πρέ-
πει να αρχικά να αποφασίσει σε ποιες χώρες θα επε-
κταθεί μέσω λειτουργίας δικών της eShops. Η σωστή 
επιλογή των ξένων αγορών αποτελεί μια παράμετρος 
που καθορίζει το κατά πόσον θα υπάρχει αποτυχία ή 
επιτυχία στο εγχείρημα. Ο καθορισμός της γεωγρα-
φικής επέκτασης αποτελεί μια σημαντική στρατηγική 
απόφαση, η οποία θα πρέπει να παρθεί προσεκτικά 
και με ορθή κρίση. Για την σωστή επιλογή των ξένων 

Επιλογή ξένων αγορών και στρατηγική εισόδου
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αγορών, λαμβάνονται υπόψη η δυναμική και ο βαθμός 
κορεσμού των σχετικών αγορών αλλά και το Μακρο-
περιβάλλον της επιχείρησης στην αγορά-χώρα-στόχο, 
ήτοι το Πολιτικό (Political), Οικονομικό (Economical), 
Κοινωνικό (Social) και Τεχνολογικό (Technological) Πε-
ριβάλλον, μέσω μια PEST ανάλυσης.

•  Βήμα δεύτερο:  
Επιλογή γεωγραφικής επέκτασης

Ο κύριος στόχος του eShop καθορίζει σε τελική ανάλυση 
την επιλογή του, για το σε ποια αγορά θα επεκταθεί. Στο 
πλαίσιο αυτό υπάρχουν καταρχάς δύο μέθοδοι προσέγ-
γισης, οι οποίες απαιτούν διαφορετικές στρατηγικές:

Κρίσιμες βασικές προϋποθέσεις  
για μια επιτυχή διεθνοποίηση

Κριτήρια

Ζήτηση στην αγορά - στόχο •  Μέγεθος/Ευκαιρίες της αγοράς, πληθυσμός, 
αγοραστική δύναμη

•  Αγοραστική συμπεριφορά, μέγεθος κοινού-στόχος

•  Καταλληλόλητα προϊόντων

•  Διείσδυση ίντερνετ & κινητής τηλεφωνίας

Ανταγωνισμός •  Αριθμός και μερίδια ανταγωνιστών & ένταση 
ανταγωνισμού (Porter Analysis)

•  Περιθώριο κέρδους, επίπεδο τιμών

Επιχειρηματικό μοντέλο •  Καταλληλόλητα επιχειρηματικού μοντέλου

Νομικό πλαίσιο και προστασία καταναλωτών •  Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 
την προστασία των καταναλωτών και ενδεχομένως 
αποκλίνουσες εθνικές εφαρμογές

•  Ρυθμίσεις και διατάξεις τυχερών παιχνιδιών και 
στοιχημάτων αλλά και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

•  Διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση επιστροφών

•  Διατάξεις σχετικά με το ΦΠΑ

Δομές μεταφορών, Logistics, online πληρωμών • Εξέλιξη επίδοσης στο «τελευταίο μίλι»

•  Διείσδυση των online μεθόδων πληρωμών

Πόροι •  Αποθεματικά για δαπάνες Marketing στο ξεκίνημα 
της δραστηριότητας ή για ταχεία αντίδραση σε 
περίπτωση επιθετικής συμπεριφοράς ανταγωνιστών

Διαθεσιμότητα Domain/Έλεγχος Brand Name •  Έγκαιρος έλεγχος διαθεσιμότητας Domain 
(ενδεχομένως αναζήτησης εναλλακτικών ονομάτων)

•  Έχετε το σωστό brand name;
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1.  Είτε το eshop στοχεύει μέσω της διεθνοποίησης 
στην εθνική ή και στην παγκόσμια κυριαρχία 

2.  ή το ηλεκτρονικό κατάστημα σκοπεύει να προβεί 
στη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς μέσω μιας με-

ταφοράς του επιχειρηματικού μοντέλου της και σε 
άλλες αγορές-στόχο, πολλαπλασιάζοντας με αυτό 
τον τρόπο την αγορά για τα προϊόντα ή τις υπηρε-
σίες της

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Οι δύο μέθοδοι προσέγγισης

Χαμηλή

Χαμηλή Μέγεθος αγοράς / Ευκαιρίες
Υψηλή

Υψηλή

Φ
ρα

γμ
οί

 ε
ισ

όδ
ου

Κύπρος Αμερική

Κίνα

Αγγλία
Γερμανία

Αυστραλία

Καναδάς

Γαλλία
Βραζιλία

Τουρκία
Ιαπωνία

Εικόνα 6 Με την αύξηση της απόστασης από την εγχώρια αγορά, αυξάνεται επίσης και η πολυπλοκότητα

Στρατηγική διεκδίκηση ηγετικής θέσης  
στις κύριες διεθνείς αγορές

Στρατηγική βελτιστοποιημένης εκμετάλλευσης 
σχέση κόστους – οφέλους

Εξασφάλιση μεριδίων αγοράς ή διεκδίκηση ηγετικής 
θέσης διαμέσου εξάπλωσης στις κυριότερες αγορές 
της αρχικής ηπείρου.

Η συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση προϋποθέτει 
υψηλές δαπάνες και διαθεσιμότητα σε χρηματικούς 
και ανθρώπινους πόρους, καθώς η επέκταση στις 
κύριες αγορές όπου υφίσταται ισχυρός ανταγωνισμός, 
είναι συνδεδεμένη με υψηλά κόστη. 

Επίτευξη πωλήσεων μέσω μιας βελτιστοποιημένης 
εκμετάλλευσης σχέση κόστους – οφέλους, π.χ. μέσω 
εξάπλωσης σε μια ομοιογενή γλωσσικά περιοχή.

Προτεραιότητα σε χώρες με μεγάλη διείσδυση του 
διαδικτύου αλλά και με υψηλή αγοραστική δύναμη, 
όπως π.χ. στις σκανδιναβικές χώρες 

© INTZEIDIS Consulting
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•  Βήμα τρίτο:  
Επιχειρησιακή υλοποίηση 

Γνωρίζοντας τόσο τις προϋποθέσεις αλλά και το σε 
ποιες αγορές-στόχο επιθυμείτε να μεταβείτε, μπορείτε 
να ξεκινήσετε την επιχειρησιακή υλοποίηση. Όλο το 
έργο της διεθνοποίησης εξαρτάται από την επιλογή 
της κατάλληλης εταιρικής στρατηγικής διεθνοποίησης: 
Όσο περισσότερο αυτή σχεδιαστεί με λεπτομέρεια και 
όσο καλύτερα ενσωματωθούν - προετοιμαστούν οι ερ-
γαζόμενοι σε μια επιχείρηση, τόσο πιο άμεσα εφικτό 
είναι το σημαντικό βήμα στο διασυνοριακό ηλεκτρο-
νικό εμπόριο. H σταδιακή διεθνοποίηση (Roll-Out) του 
eShop έχει επιπλέον το πλεονέκτημα ότι μέσω των 
εμπειριών από τις υφιστάμενες αγορές, αυτή βοηθά 
στη βελτιστοποίηση της στρατηγικής κατάκτησης και 
άλλων αγορών. 

Εδώ συστήνετε ένα συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα πέντε βημάτων: 
1.  Οργάνωση:  

Το πώς θα οργανωθεί μια επιχείρηση, αποτελεί 
μια βασική απόφαση κατά τη διαδικασία διεθνο-
ποίησης. Από την άλλη, τα eShops βρίσκονται 
ενώπιον τριών σεναρίων:

o  Διεθνοποίηση μέσω μιας κεντρικής έδρας στη 
μητρική χώρα

o  Διεθνοποίηση μέσω της ίδρυσης θυγατρικών 
στις χώρες υποδοχής

o  Υιοθέτηση μιας μεικτής μορφής των παραπάνω 
οργανωτικών μορφών. Αυτή μπορεί να έχει την 
παρακάτω μορφή: Αρχικά το eShop λειτουργεί 
δοκιμαστικά. Εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι, 
η εταιρεία μπορεί να ξεκινήσει με το στήσιμο 
τοπικών γραφείων ή μια θυγατρικής εταιρείας.

2.  Set-Up: 
Με σαφή οργάνωση αποσαφηνίζονται, στη 
συνέχεια, τα νομικά ζητήματα, όπως η εταιρική 
μορφή για τις αγορές -στόχο του εξωτερικού ή 
η ιεραρχική δομή και ο έλεγχος της επιχείρησης, 

καθώς συγκροτούντα οι πρώτες ομάδες εργα-
σίας. Σε αυτή τη φάση, καίρια σημασία έχει η 
πρόσληψη ατόμου ή ατόμων, οι οποίοι θα παρέ-
χουν μόνιμα στην ομάδα επιτόπου υποστήριξη 
– εμπειρογνωμοσύνη.

3.  Διαδικασίες και Εργαλεία: 
Στη συνέχεια, καταρτίζονται οι διαδικασίες 
και τα εργαλεία για την υλοποίηση του „Think 
Global, Act Local“ (σκέφτονται παγκόσμια, αλλά 
ενεργώ τοπικά)

o  Logistics: Θα πρέπει να εξεταστεί εάν η δια-
νομή των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί από 
μια κεντρική αποθήκη ή από μια τοπική αποθή-
κη στο εξωτερικό

o  Payment: Καθορισμός των μεθόδων πληρω-
μών. Και σε αυτή την περίπτωση, η γνώση των 
προτιμήσεων στις αγορές – στόχο είναι σημα-
ντική – για παράδειγμα να γνωρίζουν ότι στην 
αναπτυσσόμενη ρωσική αγορά η αντικαταβολή 
αποτελεί τον πιο δημοφιλή τρόπο πληρωμής 
και χωρίς αυτήν δεν μπορούν να εδραιωθούν. 
Ως εκ τούτου ενδείκνυται η ανάπτυξη συνεργα-
σίας με τοπικούς παρόχους.

o  Shop system: Η επέκταση σε άλλες χώρες προ-
ϋποθέτει και ένα πληροφοριακό σύστημα ηλε-
κτρονικού εμπορίου, το οποίο μπορεί να δια-
χειριστεί και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις 
των νέων αγορών και πιθανώς στο νέο επιχει-
ρηματικό μοντέλο.

4.  KPIs (παράγοντες επιτυχίας) 
Γνωρίζοντας τους πρώτους δείκτες, όπως τους 
στόχους πωλήσεων και τα μεγέθη κόστους, μπο-
ρούν να οριστούν τελικά ρεαλιστικοί στόχοι (για 
παράδειγμα 1 εκατ. τζίρος σε ένα έτος). Σε περί-
πτωση που διαφαίνεται ότι δεν θα επιτευχθούν 
οι στόχοι, θα πρέπει να εξεταστούν τα αίτια και 
να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα προβλήματα. 

5.  Marketing και Πώληση 
Απαιτεί αρκετή προεργασία για την επιλογή των 
σχετικών καναλιών διαφήμισης στην αγορά – 
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στόχο. Όποιος ενασχολήθηκε διεξοδικά με τις 
ιδιαιτερότητες της αγοράς-στόχο, θα γνωρίζει 
σίγουρα και με ποια μοναδικά επιχειρήματα πώ-
λησης – USPs θα μπορέσει να διαφοροποιηθεί 
από τους διεθνείς ανταγωνιστές – αυτά βέβαια 
θα πρέπει να είναι σε θέση να τα επικοινωνήσει 
επιλεκτικά. 

Και στις καμπάνιες μάρκετινγκ θα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες: Ένας 
πληθυσμός με περιορισμένη αγοραστική δύναμη 
προσεγγίζετε καλύτερα με προσφορές και με κου-
πόνια παρότι με αποκλειστική ποιότητα. Επίσης, 
θα πρέπει να ευθυγραμμίσετε τις προωθητικές δι-
αφημιστικές ενέργειες που ήδη υλοποιείτε με ση-
μαντικές ημερομηνίες ή γεγονότα που σχετίζονται 

με το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως την 11.11, ήτοι 
την ημέρα εργένηδων στην Κίνα, την γιορτή της μη-
τέρας, την Black Friday στις ΗΠΑ, το αυστραλέζικο 
καλοκαίρι που λαμβάνει χώρα όταν εμείς έχουμε 
χειμώνα κτλ. Ακόμα πιο σημαντικό από την εύρεση 
των ξένων πελατών είναι ο εντοπισμός της εταιρεί-
ας σας και των προϊόντων σας – ιδανικά μέσω της 
No1 μηχανής αναζήτησης στον κόσμο, την Google. 
Μην παραβλέψετε, όμως, ότι σε άλλες χώρες κυρι-
αρχούν άλλοι πάροχοι, όπως η Baidu στην Κίνα και 
η Yandex στη Ρωσία. Αρκετή προεργασία επίσης 
απαιτείται και για τις διαπραγματεύσεις με τους 
συνεργάτες-εμπόρους, παρόχους υπηρεσιών και 
agencies, ενώ τα κοστολόγια σε σχέση με την ελλη-
νική αγορά, βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο. 
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Το να καταφέρει κανείς να εδραιωθεί στην πλέον δυ-
νατή παγκοσμίως αγορά λιανεμπορίου, μοιάζει περισ-
σότερο από ελκυστικό. Ωστόσο, πρέπει να επιλυθούν 
προηγουμένως ορισμένα ζητήματα, προκειμένου αυτό 
το ταξίδι να στεφθεί με επιτυχία.

Οι έμποροι, κατασκευαστές και επώνυμα brands δια-
θέτουν στην Ελλάδα εμπορεύματα, τα οποία θα ήταν 
ευτυχείς να πωλούν και σε κινέζους πελάτες. Για να το 
επιτύχουν όμως αυτό θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπί-
σουν με επιτυχία ορισμένες προκλήσεις.

Βρίσκοντας τη σωστή πλατφόρμα 
πωλήσεων
Στον έμπορο παρέχονται βασικά τέσσερις δυνατό-
τητες:

•  Πώληση αγαθών μέσω του δικού τους ηλεκτρονικού 
καταστήματος

•  Πώληση αγαθών μέσω συνεργασίας με άλλα διαδι-
κτυακά πολυκαταστήματα, όπως της Koala

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κινεζική αγορά;

Εικόνα 7 Οι κινέζοι πελάτες συμπαθούν τα προϊόντα που προέρχονται από τη Δύση, έχουν όμως και τις ιδιαιτερότητές τους 

οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
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•  Πώληση αγαθών μέσω των διαδικτυακών πλατφορ-
μών, όπως της Tmall Global και JD Worldwide

•  Πώληση αγαθών μέσω των κινέζων επισκεπτών-του-
ριστών (Daigou) στις αγορές του εξωτερικού 

Το να χρησιμοποιεί κάποιος το δικό του διαδικτυακό 
κατάστημα (Shop) φαίνεται να αποτελεί την πλέον προ-
φανή επιλογή. Σε τελική ανάλυση, η λύση αυτή διαθέ-
τει ήδη πολλά έτοιμα στοιχεία και αυτό που απομένει 
βασικά είναι «μόνο» να μεταφραστούν οι περιγραφές 
των προϊόντων. Και πράγματι, η απευθείας πώληση 
μέσω του δικού τους eShop μπορεί να αποτελέσει μια 
επιλογή όταν ο έμπορος ή ο κατασκευαστής διαθέτει 
ήδη ένα καθιερωμένο εμπορικό σήμα που είναι γνω-
στό στην Κίνα. Ωστόσο δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι 
οι κινέζοι καταναλωτές αναζητούν και προσδοκούν 
κατά κανόνα σαφώς αναλυτικότερες περιγραφές προ-
ϊόντων σε σχέση με εμάς. Οι εκεί καταναλωτές όμως 
γίνονται ολοένα και πιο δυναμικοί και εν τω μεταξύ 
τολμούν να κάνουν τις αγορές τους απευθείας από κά-
ποιον ξένο πάροχο.

Αυτό όμως που τα eShops είναι σε θέση να προσφέ-
ρουν σε περιορισμένο μόνο βαθμό σε σχέση με τις 
διαδικτυακές πλατφόρμες ή τα διαδικτυακά πολυκα-
ταστήματα, είναι τα στοιχεία κοινωνικής διάδρασης 
μεταξύ των κινέζων καταναλωτών. Οι Kινέζοι συνη-
θίζουν πριν την αγορά να ανταλλάσσουν γνώμες για 

το προϊόν που επιθυμούν να αποκτήσουν. Αυτό που 
θέλουν είναι να δώσουν εκατέρωθεν συμβουλές και 
να συζητήσουν τα προτερήματα και τα μειονεκτήμα-
τα της αγοράς. Η έλλειψη τέτοιου είδους πολιτικής 
ανταλλαγής απόψεων μπορεί να οδηγήσει σε αποτυ-
χία του Shop.

Την επιθυμία για ανταλλαγή απόψεων εκπληρώνουν 
τα κινέζικα διαδικτυακά πολυκαταστήματα. Παρά ταύ-
τα, όταν πρόκειται για χάραξη στρατηγικής ή ακόμη 
και για τους ίδιους τους καταναλωτές, δεν βρίσκονται 
τόσο στο επίκεντρο όσο οι μεγάλες πλατφόρμες της 
Tmall και JD.com. Κι αυτό είναι μάλλον άδικο, καθώς 
πίσω από αυτά δραστηριοποιούνται πολύ έμπειρες 
και επιτυχημένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι έμποροι 
αποφασίζουν οι ίδιοι για το ποια προϊόντα θα συμπε-
ριλάβουν στην γκάμα τους. Αυτό με τη σειρά του ση-
μαίνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, την ευκαιρία να 
συμπεριληφθούν στην γκάμα αυτή έχουν μόνο προϊό-
ντα που είναι ήδη αναγνωρισμένα και γνωστά. Τα πιο 
γνωστά διαδικτυακά πολυκαταστήματα της Κίνας είναι 
το Kaola με 30 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη περίπου και 
το VipShop, ο βασιλιάς των Shopping Clubs με τζίρο 
11,2 δισ. δολάρια και 58 εκατ. μέλη περίπου. Μάλιστα, 
το Koala είναι η Νο1 αποκλειστική πλατφόρμα διασυ-
νοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα, ενώ πρό-
σφατα ανακοίνωσε ότι θα ανταγωνιστεί ευθέως την 
Alibaba και την JD.com.

CHINESE CROSS-BORDER E-COMMERCE MARKET SHARE (2016-17)
Yang Ma Tou 5.3%

Other 4.3%

KAOLA 21.4%

Tmall Global 17.7%

VIP 16.1%

RED (Xiao Hong Shu 6.4%

Jumel 13.6%

JD.com Worldwide 15.2%

Εικόνα 8 Η Kaola είναι η Νο1 πλατφόρμα διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα

Source: 100ec.cn
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Ενδιαφέρον για τους έλληνες εμπόρους έχει επίσης 
και η δυνατότητα απευθείας πώλησης αγαθών στους 
κινέζους τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα. Οι 
λεγόμενοι Daigou (εξουσιοδοτούμενοι αγορών) είναι 
άτομα τα οποία αγοράζουν κατ’ απαίτηση αγαθά από 
διάφορα καταστήματα στο εξωτερικό και στη συνέχεια 
αυτοί τα αποστέλλουν σε καταναλωτές στην Κίνα. Μο-
νάχα στην Αυστραλία υπάρχουν περίπου 100.000 – 
200.000 Daigou, ενώ λειτουργούν και ειδικά καταστή-
ματα μονάχα για πελάτες Daigou.

Οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω 
των Smartphone
Παρά ταύτα, τα διαδικτυακά πολυκαταστήματα υστε-
ρούν σε σχέση με τις μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονι-
κού εμπορίου τόσο σε αναγνωρισιμότητα όσο και σε 
τζίρο: Σχεδόν το 90% των συναλλαγών γίνονται μέσω 
των ντόπιων πλατφορμών Tmall της Alibaba, του κινε-
ζικού γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου, και της JD 
Worldwide, της δεύτερης μεγαλύτερης, βάσει τζίρου, 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην κινεζική αγορά μετά 
την Alibaba. Αμφότεροι παρέχουν στις αλλοδαπές επι-
χειρήσεις την ευκαιρία να πωλούν απευθείας σε κινέ-
ζους καταναλωτές και πλέον, ως Marketplaces, τους 
προσφέρουν την επιλογή να διαχειρίζονται οι ίδιες τα 
προϊόντα και τη μάρκα. Κοινό σημείο των δύο περι-
πτώσεων είναι ότι το μερίδιο σε αγορές μέσω κινητών 
συσκευών είναι εξαιρετικά υψηλό. Παραπάνω από τις 
μισές παραγγελίες γίνονται μέσω Smartphone.

Εικόνα 9 Η απευθείας πώλησης αγαθών μέσω των διαδικτυα-

κών πλατφορμών π.χ. της Tmall, αποτελεί για του εμπόρους μια 

χαμηλού κινδύνου δυνατότητα εισόδου στην κινεζική αγορά 

Χάρη στις εξατομικευμένες δυνατότητες διαμόρφω-
σης του καταστήματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
εμφανίζονται στην κινέζική αγορά υπό το δικό τους 
εμπορικό σήμα. Μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ 
JC και Tencent στους εμπόρους δεν παρέχονται μόνο 
ελκυστικές επιλογές μάρκετινγκ (μέσω της χρήσης του 
WeChat), αλλά και η δυνατότητα απλής διαδικασίας 
πληρωμής μέσω κινητού. Αυτό ισχύει αντίστοιχα και 
για την Tmall, όπου η Alipay παίζει τον μεγαλύτερο 
ρόλο. Προκειμένου να βοηθήσουν τους αλλοδαπούς 
εμπόρους να εδραιωθούν στη διαδικτυακή αγορά, οι 
διαχειριστές των παραπάνω πλατφορμών συνεργά-
ζονται με ένα διεθνές δίκτυο συνεργαζόμενων επιχει-
ρήσεων, προκειμένου να διευκολύνεται η έναρξη της 
δραστηριότητας. 

Η επιλογή της σωστής υπηρεσίας πληρωμών είναι 
για την έναρξη δραστηριότητας στην κινέζικη αγορά 
σχεδόν το ίδιο σημαντική όσο και η απόφαση για την 
ιδανική πλατφόρμα. Οι διάφορες μέθοδοι πληρωμής 
έχουν διαφορετικό βαθμό ισχύος, δεν μπορούν όμως 
να συνδυάζονται κατά το δοκούν στις διάφορες πλατ-
φόρμες. Με άλλα λόγια, η απόφαση για κάποια πλατ-
φόρμα αποκλείει ορισμένους τρόπους πληρωμής και 
αντίστροφα.

Για να πληρώσουν προϊόντα (αλλοδαπών) εμπόρων, οι 
κινέζοι χρησιμοποιούν:

•  Συνδεδεμένους στο διαδίκτυο τραπεζικούς λογαρια-
σμούς (E-Wallets - ηλεκτρονικά πορτοφόλια) όπως η 
Paypal

• Υπηρεσίες πληρωμών με Smartphone

• Εθνικές πιστωτικές κάρτες 

Την αγορά αυτή στην Κίνα τη μοιράζονται τρεις επι-
χειρήσεις:

o  Η Alipay, με την εφαρμογή Wallet (Η Alibay αρχίζει 
στο μεταξύ να δραστηριοποιείται έντονα και στην 
ευρωπαϊκή αγορά, προκειμένου να διευκολύνει τους 
κινέζους καταναλωτές και για τις πληρωμές στο εξω-
τερικό).

o  Η Tenpay, η οποία επίσης προσφέρει ένα Wallet, χρη-
σιμοποιεί όμως και την υπηρεσία WeChat Pay
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o  Η UnionPay, με δικές της εθνικές πιστωτικές κάρτες

Φυσικά υποβόσκει και η σκέψη, ότι πρέπει να είναι κα-
νείς όσο το δυνατόν πιο πολύπλευρος κατ’ αναλογία 
με το εμπόριο στην Ελλάδα και να προσφέρει όλες τις 
μεθόδους πληρωμής. Ωστόσο αυτό δεν είναι απαραί-
τητο. Η UnionPay κατέχει ένα μάλλον περιορισμένο 
μερίδιο αγοράς έναντι των λοιπών τρόπων πληρωμής. 
Ωστόσο, λόγω της στενής συνεργασίας με την Paypal, 
η επιχείρηση αποτελεί έναν σημαντικό συνεργάτη για 
όλους τους εμπόρους που θέλουν να πωλούν προϊ-
όντα και εκτός διαδικτυακών πολυκαταστημάτων και 
αγορών.

Εικόνα 10 Το κινητό αποτελεί για τους κινέζους αναπόσπα-

στο μέρος της καθημερινότητάς τους

Το υπόλοιπο στο Wallet της Alipay μπορεί να ανανε-
ώνεται τακτικά ή να συνδέεται με πιστωτική κάρτα. 
Η Alipay συνεργάζεται στο μεταξύ με περισσότερους 
από 60 παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
παγκοσμίως και υποστηρίζει πολλά διεθνή νομίσματα, 
συμπεριλαμβανομένου και του ευρώ, της βρετανικής 
λίρας, της δανικής, νορβηγικής και σουηδικής κορώ-
νας καθώς και του ελβετικού φράγκου. Μέσω αυτών 
μπορούν να γίνονται αγορές κυρίως στις πλατφόρμες 
του ομίλου Alibaba: Την Taobao και την Tmall για το 
εμπόριο σε εθνικό επίπεδο και την Tmall Global για το 
διασυνοριακό εμπόριο. 

Η TenPay είναι η υπηρεσία πληρωμών της Tencent, 
μιας επιχείρησης που έχει εξαπλωθεί πολύ και δρα-
στηριοποιείται επίσης στον χώρο της διασκέδασης, 

του διαδικτυακού επιχειρείν και των τηλεπικοινωνι-
ών. Τα προηγούμενα χρόνια, η Tenpay κατάφερε να 
αποκτήσει σταδιακά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της 
αγοράς. Παράγοντας ώθησης για την ανάπτυξη είναι 
το WeChat, ο Instant Messenger (υπηρεσία αποστολής 
στιγμιαίων μηνυμάτων) της Tencent. Η υπηρεσία αυτή 
συγκρίνεται μεν συχνά με την WhatsApp, ωστόσο είναι 
πολύ πιο ευέλικτη και για πολλούς κινέζους αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους. Από 
το 2013, υπάρχει το WeChat Pay. Η υπηρεσία αυτή 
συνδέεται επίσης με πιστωτική κάρτα και με τον τρόπο 
αυτόν δεν διευκολύνει μόνο την πληρωμή των προϊό-
ντων αλλά και συναλλαγές των χρηστών μεταξύ τους, 
όπως για παράδειγμα δώρα σε χρήμα. 

Εν ολίγοις: Όποιος επιθυμεί να κάνει χρήση δικού του 
Shop, καλύτερο θα ήταν να πορευθεί με WeChat Pay, 
UnionPay και Alipay. Τα διαδικτυακά πολυκαταστήμα-
τα ενδείκνυνται για τη χρήση υπηρεσίας WeChat, ενώ 
το Alibaba-Kosmos λειτουργεί μόνο με Alipay.

Κυριαρχία των Marketplaces
Ειδικά η μεσαία και μεγαλύτερη σε ηλικία γενιά κινε-
ζικών πελατών αποφεύγουν το ρίσκο. Η αγορά ενός 
προϊόντος εξετάζεται προσεκτικά. Αυτό περιλαμβάνει 
την αναζήτηση αξιολογήσεων και η ανάγνωση των 
αποτελεσμάτων των τεστ. Η δυσπιστία αφορά επίσης 
και τους εμπόρους, καθώς οι πελάτες θέλουν να είναι 
απολύτως σίγουροι ότι αυτοί θα λάβουν πραγματικά 
τα αγαθά. Αν λάβουμε υπόψη τους δύο παραπάνω πα-
ράγοντες, τότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός γιατί 
οι πλατφόρμες – marketplaces κατέχουν δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου στην 
Κίνα, καθώς πάνω από το 90% των εμπορικών συναλ-
λαγών πραγματοποιούνται μέσω των Marktplaces. 
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Το δικαίως αποκαλούμενο και «αυτοκρατορία» Alibaba 
διατηρεί παράλληλα δύο μεγάλες πλατφόρμες:

•  Taobao: Πρόκειται για το κινέζικο eBay το οποίο υπη-
ρετεί τον κλάδο C2C (customer to customer - πελάτης 
προς πελάτη). Περίπου 8 εκατομμύρια πωλητές προ-
σφέρουν εδώ τα εμπορεύματά τους προς πώληση.

•  Η Tmall και το παρακλάδι της που ειδικεύεται στις 
εισαγωγές, η Tmall Global, αποτελούν αγορές για συ-
ναλλαγές σύμφωνα με το μοντέλο B2C (Business-to-
Customer - επιχείρηση προς καταναλωτή), ενώ ήδη 
πάνω από το 50% των εμπορικών συναλλαγών ηλε-
κτρονικού εμπορίου B2C πραγματοποιούνται μέσω 
της Tmall. Μάλιστα, η Tmall προσελκύει ολοένα και 
περισσότερους ευρωπαίους εμπόρους, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η επί του τόπου παρουσία τους. Η Asos, η 
Burberry, η Mango, η Adidas, η Bosch, η MINI, η Puma, 
η TODS, εκπροσωπούνται εδώ, διατηρώντας τη δική 
τους βιτρίνα. Η Tmall Global συνεργάζεται αυτή τη 
στιγμή (στα τέλη Μαΐου) με περισσότερα από 18.000 
brands από 74 διαφορετικές χώρες και περιοχές. 

Αντίπαλος της Alibaba είναι η JD.com, της οποίας η 
πελατειακή βάση απαριθμεί σήμερα 300 εκατ. πελά-
τες περίπου και 130.000 εμπόρους – brands (από 12,5 
εκατ. πελάτες το 2011). Σε αντίθεση με την Alibaba, η 

JD.com επικεντρώνεται στη μεσαία και ανώτερη κινεζι-
κή κοινωνική τάξη καθώς αυτή προσφέρει αυθεντικά 
διεθνή επώνυμα προϊόντα ενώ παράλληλα ελέγχει την 
εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολό της, καθώς και τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες, μέχρι και το «τελευταίο μίλι». 
Μάλιστα, η JD.com λειτουργεί 515 ιδιόκτητες αποθήκες 
και 7 κέντρα fulfilment. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι άνω του 50% των δεμάτων οι πελάτες τα παραλαμ-
βάνουν μέσα σε έξι ώρες, ενώ η JD.com έχει αποκτήσει 
προσβασιμότητα στο 98% του κινεζικού πληθυσμού. 
Η JD Worldwide απαριθμεί σήμερα 20.000 brands με-
ταξύ αυτών την P&G, την Bayer, την Nestle, την LG, την 
Walmart, το eBay, την Shiseido και την ASDA.

Οι Κινέζοι αρέσκονται να αγοράζουν 
ξένα προϊόντα 
Ως γνωστόν, η βιομηχανία απομιμήσεων είναι ιδιαί-
τερα μεγάλη στην Κίνα, με τα προϊόντα- απομιμήσεις 
να κυμαίνονται από τσάντες και καλλυντικά μέχρι 
τρόφιμα και φάρμακα αλλά και παιδικές τροφές. Ως εκ 
τούτου, οι κινέζοι καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στην αγορά επωνύμων brands του δυτικού πο-
λιτισμού -πολυτελή ρουχισμός, αθλητικά είδη, παιδική 
τροφή, καλλυντικά, προϊόντα υγείας και τρόφιμα- από 

Εικόνα 11 Έως ότου εμφανιστούν τα προϊόντα τους στις «λαμπερές» διαδικτυακές πλατφόρμες, οι έμποροι θα πρέπει να επι-

λύσουν προηγουμένως ορισμένα βασικά ζητήματα
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τις πλατφόρμες, καθώς τα ευρωπαϊκά προϊόντα αυτού 
του κλάδου απολαμβάνουν μεγάλης εμπιστοσύνης, 
είναι φθηνότερα και παράλληλα ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος αγοράς προϊόντων-απομιμήσεων. Από την 
άλλη, τα εν λόγω προϊόντα αποτελούν σύμβολα κοι-
νωνικής θέσης. 

Οι κυριότερες κατηγορίες του λεγόμενου «Haitao 
Shopping», δηλαδή των αγορών μέσω του διασυνο-
ριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με την 
έρευνα „The Cross-border E-Commerce (Haitao) 
Opportunity in China“ της Frost & Sullivan & Azoya 
Consulting, είναι κατά σειρά κατάταξης τα προϊόντα 
μόδας, τα προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής περι-
ποίησης, τα τρόφιμα, τα είδη άθλησης και τα προϊό-
ντα για (μέλλουσες) μητέρες.

Εικόνα 12 Θέλετε να δείτε εάν υπάρχει ζήτηση για το brand 

σας; Απλά αναζητήστε το στο Taobao.com – Προϊόντα Korres

Βέβαια, και οι κινέζοι καταναλωτές έχουν μάθει να συ-
γκρίνουν τις τιμές των προϊόντων, δίνοντας ιδιαίτερα 
σημασία στη σχέση ποιότητας/τιμής. Όμως οι ευκαιρί-
ες για περαιτέρω εξειδικευμένους τομείς δραστηριό-
τητας είναι καλές, καθώς για πολλούς κινέζους το δια-
δίκτυο αποτελεί τον μόνο τρόπο να έχουν πρόσβαση 
σε επώνυμα είδη, δεδομένου ότι εδώ και πολύ καιρό 
δεν υπάρχουν πλέον παντού εμπορικά κέντρα. 

Για το στήσιμο των logistics  
χρειάζεστε υποστήριξη
Ειδικά στην Κίνα, δεν αρκεί απλά η μετάφραση της 
περιγραφής των προϊόντων για να ξεκινήσετε να 
πουλάτε τα προϊόντας σας στην κινεζική αγορά. Ένα 
από τα μεγαλύτερα εμπόδια αποτελεί το στήσιμο των 
logistics και ο συνδεόμενος με αυτό κυκεώνας νομο-
θετικών και τελωνειακών διατάξεων. Γι’ αυτό και η 
συνεργασία με κάποιον τρίτο πράκτορα μπορεί να 
αποδειχτεί χρήσιμη. Βασικά υπάρχουν δύο δυνατό-
τητες: Direct Shipping και Free-Trade-Zone. Στο Direct 
Shipping (άμεση αποστολή) τα πακέτα συσκευάζονται 
στην Ελλάδα και αποστέλλονται στην Κίνα σε ενοποι-
ημένες ποσότητες.  

Εικόνα 13 Οι αποθήκες της Windeln.de σε ζώνη ελεύθερου 

εμπορίου στην πόλη Guangzhou

Στην περίπτωση της Free-Trade-Zone (ζώνη ελεύθε-
ρου εμπορίου) θα ήταν πιο πρακτικό, ο έμπορος να 
μπορούσε να κάνει μεγάλες αποστολές παλετών, να 
γίνεται αποθήκευση επιτόπου και στη συνέχεια οι πα-
ραγγελίες να συσκευάζονται και να διανέμονται. Για 
τον σκοπό αυτόν υπάρχει μια πρόβλεψη από πλευ-
ράς κυβέρνησης που το επιτρέπει. Σε ορισμένες ζώνες 
ελεύθερου εμπορίου, οι οποίες συνήθως βρίσκονται 
κοντά σε αεροδρόμια ή λιμάνια, είναι δυνατή η αποθή-
κευση εμπορευμάτων σε μεγάλες ποσότητες και η εν 
συνεχεία συσκευασία και αποστολή τους από εκεί. Στο 
Direct Shipping, η αερομεταφορά των φορτίων είναι 
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υποχρεωτική, δεδομένου ότι ο κινέζος καταναλωτής 
θέλει να παραλαμβάνει το προϊόν που έχει παραγγεί-
λει σε 7 έως 14 ημέρες.

Έτσι γίνεται η έναρξη δραστηριότητας 
στην κινεζική αγορά
Η σαφώς θετική ανάπτυξη του Digital Commerce στην 
Κίνα και η καλή φήμη των ευρωπαϊκών προϊόντων 
είναι φυσικό να οδηγούν πολλούς εμπόρους στο να 
σκέφτονται την είσοδό τους στην κινεζική αγορά. Και 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους.

Για να διαπιστωθεί εάν τα προϊόντα που προσφέρο-
νται στην Κίνα είναι κατάλληλα για την αγορά αυτή, 
μπορεί να γίνει μια συντηρητική είσοδος η οποία θα 
έχει την εξής μορφή.

Εικόνα 14 Στρατηγική εισόδου της Windeln.de στην κινεζι-

κή αγορά

Στο κατάστημα του εμπόρου ενσωματώνεται η Alipay 
ή η Unionpay. Για μία σειρά δοκιμαστικών προϊόντων 
δημιουργούνται Landing-Pages (ιστοσελίδες προορι-
σμού), οι οποίες μεταφράζονται στα Κινέζικα. Εξακρι-
βώστε εάν μπορείτε να εισαγάγετε στα πεδία διεύθυν-
σης του πληροφοριακού σας συστήματος ηλεκτρονικό 
εμπορίου, κινέζικους χαρακτήρες. Εάν το σενάριο αυτό 
έχει θετική έκβαση ή ο έμπορος είναι πιο ριψοκίνδυ-
νος, μπορεί να αρχίσει κατευθείαν με ένα τεστ αγοράς. 
Ο πιο εύκολος τρόπος να γίνονται πωλήσεις στην Κίνα 
είναι μέσω της Tmall Global, και τούτο διότι η πλατ-
φόρμα αυτή φροντίζει για την αποστολή και την εξυ-
πηρέτηση πελατών σε επιστροφές και πληρωμές. Εάν 

το τεστ αγοράς επιτύχει, ίσως να αξίζει μια τακτική συ-
νεργασία με τις αγορές Tmall Global ή JD Worldwide. 
Αυτό βεβαίως συνδέεται με αυξημένο κόστος, ωστόσο 
παρέχει ένα πλεονέκτημα λόγω της σαφώς αυξανόμε-
νης αναγνωρισιμότητας της μάρκας. Προκειμένου να 
εξοικονομούνται τα έξοδα αποστολής, καλό θα ήταν 
να εντάσσεται στο πρόγραμμα αποστολής η Amazon 
(FBA) ή το eBay.

Βέβαια, τη μεγαλύτερη ελευθερία αλλά και τον μεγαλύ-
τερο κίνδυνο έχουν οι εταιρείες που λειτουργούν στην 
κινεζική αγορά ένα δικό τους, ανεξάρτητο ηλεκτρονικό 
κατάστημα. Η τοπική προσαρμογή, οι διαδικασίες και 
οι απαιτήσεις αποθήκευσης συνδέονται όμως με ορι-
σμένες προκαταρκτικές αναλύσεις και επενδύσεις. Και 
η έναρξη δραστηριότητας αξίζει μόνον εφόσον τα όσα 
προσφέρετε μπορούν να ανταγωνιστούν ακόμη και 
αυτών των πλατφορμών. 

Όπως και να έχει, η συνολική δραστηριοποίηση στην 
κινεζική αγορά θα πρέπει να σχεδιαστεί πολύ προ-
σεκτικά. Αξίζει, όμως. Αλλά μόνο εάν αντιμετωπίσετε 
αυτή την περιπέτεια, χωρίς επιπολαιότητα και αναπτύ-
ξετε στρατηγικές συνεργασίες.
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Η γερμανική Zalando αποτελεί ένα από τα πιο γνω-
στά ηλεκτρονικά καταστήματα της Ευρώπης. Αν και 
ιδρύθηκε μόλις τον Οκτώβριο του 2008, κατάφερε σε 
λίγα χρόνια να εξελιχθεί στην κορυφαία πλατφόρμα 
eFashion στην Ευρώπη. Οι καθαρές πωλήσεις της για 
το 2017 ανήλθαν στα 4,5 δισ. ευρώ περίπου, γεγονός 
που την κατέστησε τρίτη στη λίστα των κορυφαίων 
B2C, βάσει τζίρου, ηλεκτρονικών καταστημάτων του 
κόσμου. H Zalando απασχολεί πανευρωπαϊκά περισ-
σότερα από 15.000 άτομα, ενώ απαριθμεί περισσότε-
ρους από 23,9 εκατ. πελάτες σε όλη την Ευρώπη. 

Η Zalando προωθεί τη διεθνοποίηση της μέσω των 
κεντρικών γραφείων της στο Βερολίνο, όπου απασχο-
λούνται και οι περισσότεροι εργαζόμενοι. Οι Country 
Managers των ξένων αγορών μοιράζονται τους ίδιους 
χώρους και ως εκ τούτου επωφελούνται από το πα-
ραπάνω γεγονός, καθώς ο διάλογος μεταξύ τους είναι 
ταυτόχρονος. Παράλληλα, λαμβάνουν άμεση ενημέ-
ρωση για το τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή της Ευρώ-
πης όπου αυτή δραστηριοποιείται. 

Η κεντρική διαχείριση βρίσκει εφαρμογή και στο κομ-
μάτι της λειτουργίας – ανάπτυξης των ηλεκτρονικών 
καταστημάτων. Η Zalando, με το άρτια εξειδικευμένο 
τεχνολογικά προσωπικό της, αλλά και μέσω της απο-
κλειστικής χρήσης του δικού της ιδιόκτητου πληρο-
φοριακού συστήματος, το ZEOS (Zalando E-Commerce 
Operation System), αναπτύσσει, λειτουργεί και βελτι-
στοποιεί όλα τα διεθνή ηλεκτρονικά καταστήματα, 
έχοντας ως βάση τις κοινές τεχνολογικές προδιαγρα-
φές της γερμανικής ιστοσελίδας. Σημειώνεται ότι η 
Zalando δεν έχει επιλέξει να λειτουργεί μονάχα ένα 
διεθνές ηλεκτρονικό κατάστημα στις διάφορες γλωσ-
σικές εκδοχές του, αλλά ξεχωριστά, κατά το πλείστον 
ανεξάρτητα eShops, με το δικό τους Domain (Zalando.
de, Zalando.co.uk, Zalando.fr, Zalando.es, Zalando.it, 
Zalando.pl κ.ο.κ.) αλλά με την ίδια επωνυμία.

Είναι κατανοητό ότι η στρατηγική κεντρικής διαχείρι-
σης της λειτουργίας όλων των ιστοσελίδων της κάτω 
από μια ομπρέλα, της επιτρέπει να έχει χαμηλότερο 
λειτουργικό κόστος μέσω των οικονομιών κλίμακας.

Ας δούμε αναλυτικά παρακάτω τη στρατηγική και 
τα βασικά συστατικά επιτυχίας διεθνοποίησης της 
Zalando.

Επιλογή γεωγραφικής επέκτασης
Η πρώτη χώρα που εξαπλώθηκε ήταν η γειτονική Αυ-
στρία το 2009, για να ακολουθήσει το 2010 η είσοδός 
της στην ολλανδική και τη γαλλική αγορά, αντίστοιχα. 
To 2011 ακολούθησε η εξάπλωσή της στις αγορές Ιτα-
λίας, Μ. Βρετανίας και Ελβετίας. Ωστόσο την πολυπλη-
θέστερη διείσδυσή της σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές 
πραγματοποίησε αυτή το 2012, καθώς εισήλθε στις 
αγορές της Σουηδίας, Βελγίου, Ισπανίας, Φιλανδίας, 
Δανίας, Πολωνίας και Νορβηγίας. Αντίθετα, μετά το 
2013 και την είσοδό της στην αγορά του Λουξεμβούρ-
γου, η Zalando έβαλε στον «πάγο» την εξάπλωση σε 
άλλες αγορές. Πέρασαν πέντε περίπου χρόνια για να 
ανακοινώσει ότι θα επεκταθεί το προσεχές καλοκαίρι 
σε δύο νέες ευρωπαϊκές αγορές, την Τσεχία και την Ιρ-
λανδία, ανεβάζοντας τις χώρες όπου δραστηριοποιεί-
ται με δικά της eShop σε 17. Η παραπάνω στρατηγική 
διεθνοποίησης μέσω λειτουργίας διαφορετικών εκδο-
χών eShops σε κάθε χώρα, έφερε τα επιθυμητά αποτε-
λέσματα, καθώς 50% περίπου του τζίρου της προέρχε-
ται από τις μη γερμανόφωνες αγορές. 

 

Case Study -  
Στρατηγική διεθνοποίησης της Zalando
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι 
η Zalando ακολούθησε μια προσεκτική στρατηγική δι-
εθνοποίησης, κατακτώντας ηγετική θέση στο χώρο του 
eFashion στην Ευρώπη διαμέσου μιας ταχείας εξάπλω-
σης, εστιάζοντας μονάχα στις (γειτονικές) ευρωπαϊκές 
αγορές, σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της που δι-
είσδυσαν και στις αγορές των ΗΠΑ, της Κίνας και της 
Ρωσίας. Βέβαια, η εξάπλωση δεν έφερε τα ίδια επιθυ-
μητά αποτελέσματα σε όλες τις αγορές – στόχο, όπως 
συνέβη για παράδειγμα στην αγγλική αγορά, λόγω του 
έντονου ανταγωνισμού με την ASOS, αλλά και λόγω δι-
αφοράς κουλτούρας με την ηπειρωτική Ευρώπη. 

Logistics
Μέχρι τα τέλη του 2015, η πανευρωπαϊκή διανομή των 
προϊόντων της Zalando γινόταν κεντρικά από τη Γερ-
μανία, όπου λειτουργεί 4 ιδιόκτητους αποθηκευτικούς 
χώρους – χώρους διανομής συνολικής εκτάσεως περί 

τα 420.000 τ.μ.. Από τις αρχές του 2016, η Zalando 
άρχισε να στήνει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο logistics. Το 
πρώτο, μικρότερο μεγέθους κέντρο logistics (Spoke) 
εκτός Γερμανίας, συνολικής εκτάσεως 20.000 τ.μ., λει-
τούργησε στην Ιταλία, για να ακολουθήσουν άλλα τρία 
Spoke σε Γαλλία, Πολωνία και Σουηδία, με μεγαλύτερο 
το Hub της Πολωνίας, συνολικής εκτάσεως 130.000 
τ.μ.. Μέσα στο 2018 θα ξεκινήσουν οι κατασκευές και 
άλλων τριών κέντρων logistics (δύο στη Πολωνία και 
ένα στην Ιταλία). Mέσω των Spoke κέντρων logistics 
και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνητής 
νοημοσύνης, η Zalando θέλει να ελαχιστοποιήσει τον 
χρόνο παράδοσης των παραγγελιών στους πελάτες 
των τοπικών (γειτονικών) ευρωπαϊκών αγορών, στο-
χεύοντας τόσο στην άμεση και απρόσκοπτη παράδοση 
των παραγγελιών που πραγματοποιούνται μέσω του 
ηλεκτρονικού της καταστήματος όσο και στην άμεση 
επιστροφή τους.

 

Εικόνα 15 Η Zalando εστιάζει το ενδιαφέρον της μονάχα στην ευρωπαϊκή αγορά και ειδικότερα σε 17 ευρωπαϊκές χώρες
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H αύξηση της χωρητικότητας μέσω της ανάπτυξης 
ενός πανευρωπαϊκού δικτύου logistics, θα επιτρέψει 
στη Zalando να εξασφαλίσει πανευρωπαϊκές πωλήσεις 
ύψους 10 δισ. ευρώ. 

Πέρα των παραπάνω, η Zalando προσάρμοσε τις δι-
αδικασίες παράδοσης των αποστολών προς τους διε-
θνείς πελάτες της, βάσει των αναγκών και των κοινών 
πρακτικών της κάθε ξένης αγοράς. Για παράδειγμα, 
στην Ισπανία οι πελάτες προτιμούν την κατ’ οίκον πα-
ράδοση, ενώ οι σκανδιναβοί πελάτες προτιμούν την 
υπηρεσία Click & Collect για παραλαβή (Pickup) από 
πρακτορείο, ταχυδρομείο ή και φυσικό κατάστημα. 

Πληρωμές
Αντίστοιχα, η ίδια προσφέρει για κάθε μια χώρα ξε-
χωριστά όπου αυτή δραστηριοποιείται, πολλαπλές 
μεθόδους πληρωμής, δίνοντας βάρος στις προτιμή-
σεις των διαδικτυακών χρηστών. Έτσι, για παράδειγ-
μα, σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πολωνία και η Ιταλία, 
η Zalando προσφέρει και την δυνατότητα πληρωμής 
μέσω αντικαταβολής, καθώς στις συγκεκριμένες χώρες 
οι πελάτες αισθάνονται πιο ασφαλείς με την παραπά-
νω μέθοδο πληρωμής.

 

Εικόνα 16 Μέσω των Spoke κέντρων Logistics , η Zalando στοχεύει στην άμεση παράδοση και επιστροφή των παραγγελιών
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Στρατηγική Μάρκετινγκ
Η Zalando δαπανά τεράστιο διαφημιστικό κονδύλι για 
την καθιέρωση της μάρκας αλλά και την αύξηση της 
αναγνωρισιμότητάς της στις επιμέρους αγορές, ενώ 
αυτή χρηματοδοτεί αποκλειστικά μόνο μετρήσιμες 
ενέργειες μάρκετινγκ. Η στρατηγική μάρκετινγκ της 
Zalando ακολουθεί μια συστηματική και ομοιόμορφη 
μέθοδο σε όλες τις χώρες, ενώ οι διεθνείς καμπάνιες 
της διαχειρίζονται, σε συνεργασία με τοπικά διαφημι-
στικά γραφεία, από τη κεντρική έδρα της Zalando της, 
σε κάθε ξένη αγορά -στόχο, ξεχωριστά. 

Στο λανσάρισμα του ηλεκτρονικού καταστήματος σε 
μια ξένη χώρα, αρχικά ενεργοποιείται το Performance 

Marketing, οικοδομώντας την αναγνωρισιμότητα της 
μάρκας. Στη συνέχεια, εκπαιδεύει τους δυνητικούς 
πελάτες σχετικά με τον κλάδο της μόδας στο ηλεκτρο-
νικό εμπόριο και παράλληλα τρέχει ποικίλες τοπικές 
διαφημιστικές εκστρατείες, αναπτύσσοντας και τον 
τομέα εξυπηρέτησης πελατών. Τα παραπάνω έχουν ως 
αποτέλεσμα, η αναγνωρισιμότητα της μάρκας στη νέα 
χώρα δραστηριοποίησης να έχει φτάσει σε διάστημα 
περίπου 1-2 ετών, στο ίδιο επίπεδο με αυτή των γερ-
μανόφωνων αγορών.

Όσον αφορά την εστίαση της προσοχής στις πελατει-
ακές σχέσεις, η Zalando ανέπτυξε σε όλες τις χώρες 
όπου δραστηριοποιείται, τις ίδιες πελατοκεντρικές 
υπηρεσίες (π.χ. δωρεάν αποστολή και επιστροφή, 

Εικόνα 17 Η Zalando προσφέρει πολλαπλές μεθόδους πληρωμής, βάσει των αναγκών και κοινών πρακτικών, της κάθε ξένης 

αγοράς
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αλλά και εύκολη διαδικασία επιστροφής, με διάρκεια 
ισχύος 100 μέρες) ενσωματώνοντας τις ως Προτάσεις 
Αξίας, στο καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο της και 
οι οποίες αποτέλεσαν το killer application του κλάδου 
μόδας στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έτσι, 
ανεξάρτητα εάν πρόκειται για Γερμανό, Ολλανδό, Γάλ-
λο, Πολωνό, Γάλλο ή Ισπανό πελάτη, όλοι τους λαμβά-
νουν την ίδια ακριβώς παραπάνω (δωρεάν) υπηρεσία. 

Η Zalando, λοιπόν, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις διε-
θνοποίησης με μια έξυπνη στρατηγική, εκμεταλλευό-
μενη τις υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες της από 
τις υφιστάμενές της αγορές. Το δε τετράπτυχο στυλ 
λειτουργίας της είναι: Λανσάρισμα – Εκμάθηση – Επα-
νάληψη - Επέκταση.

Εικόνα 18 Απεικόνιση στρατηγικής μάρκετινγκ διείσδυσης της Zalando στην ιταλική αγορά 
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